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Upptäck
Hässelbys
guldkorn
Har du koll på Guldkornen i
Hässelby? Stockholmshems
förvaltare Thomas Ericsson
tog med Stockholmshemmet
på en rundtur.
Det är en kall men solig
vårdag vi möter Thomas
Ericsson på distriktskontoret
för att gå på en rundtur i
Hässelby. Hans engagemang
och entusiasm för
Hässelby
går inte att
ta miste på.
– Hässelby har
otroliga
Thomas Ericsson,
möjligförvaltare på
Stockholmshem
heter och
en ovanlig
kombination av närhet
till Mälaren, naturen och
många möjligheter till olika
aktiviteter. Det glöms ofta
bort när man beskriver
stadsdelen i olika sammanhang, säger han.
Han vill att det ska finnas
ännu mer att göra i området och därför stödjer

Stockholmshem bland annat
Samba Fotball Academy som
har öppna Pelada-fotbollsmatcher för ungdomar i området. Pelada innebär att man
spelar helt öppna fotbollsmatcher, vem som helst får
vara med och man kan spela
nästan var som helst.
Redan idag finns det
mycket att göra i Hässelby.
– Hässelby är en naturdröm, säger Thomas. Närheten till naturen möjliggör
aktiviteter som ridning, odlingar i kolonilotter, inlinesåkning, löpning, promenader
och bad.
Närheten till naturen
Viola Karlström, som är
ordförande för den lokala
Hyresgästföreningen i
Hässelby, håller med.
– Hässelby är mycket
vackert och naturnära. Jag
skulle inte kunna tänka mig
att bo någon annanstans.
Viola är ofta ute i naturen,
gärna med hunden Tintin.
– Det finns härliga stigar
man kan promenera på och
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Stockholmshems
distriktskontor

7
Malteholmsbadet

det är trevligt att man
ofta möter
någon man
känner.
Hässelby
är ett
Viola Karlström,
typiskt
ordförande Hyresgästföreningen i
50-talsHässelby
område
med många
låga hus som är byggda
kring öppna innergårdar.
Det ger en otrolig närhet till

HÄSSELBY

1 Stockholmshems distrikskontor
Här får du hjälp med det mesta kring
ditt boende hos oss. Kontaktuppgifter finns
på baksidan.
2 Hässelby gård centrum

6 Grimstaskogen
Grimstaskogen är ett naturreservat som
sträcker sig längst med Mälaren. I skogen finns
elljusspår och andra stigar som är perfekta
för den som vill motionera eller bara uppleva
naturen.

Här hittar du allt du behöver och lite till.
Matbutiker, blombutik, café, restauranger och
tunnelbanan på samma plats.
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Hässelby gård
centrum

3

Koloniområde

4
Hesselby
slott
3 Kolonilotter
Runt omkring i området finns många

7 Maltesholmsbadet
Den perfekta stranden för en varm
sommardag. Här kan du spela volleyboll,
brännboll och fotboll. Eller varför inte grilla
en härlig sommarkväll?

trevliga koloniområden. Detta koloniområde
ligger intill Hesselby slott och drivs av Hässelbyslotts trädgårdsförening.

Grimsta
idrottsplats

6

5

Grimstaskogen

På kartan kan du se några av
de guldkorn som är väl värda ett
besök i Hässelby.

naturen och det finns många
fina platser att besöka. Ett
exempel på detta är Hesselby
slott, som återfått sin gamla
stavning, med en vacker
park alldeles intill Grimsta
idrottsplats.
– Vi på Stockholmshem
värnar våra hyresgästers
trivsel och hoppas i framtiden att ännu fler kommer
att upptäcka Hässelbys
möjligheter och kapacitet,
säger Thomas.

slott
4 Hesselby
Det vackra slottet byggdes i mitten av
1600-talet och ägs idag av artisten Tomas
Ledin. Slottet är nu mera ett musikslott och
livemusik kan upplevas så gott som varje kväll.

idrottsplats
5 Grimsta
Här hittar du fotbollsplan, ishockeyrinken
Brostaden arena och Vällingby ridcenter
på samma plats.

Vackra innergårdar
Det är populärt att gå på upptäcktsfärd bland
Hässelbys många fina 50-talshus och vackra
innergårdar. Här finns det mycket nytt att se.

Gångvägar/promenadstråk
Runt om i Hässelby och Grimstaskogen finns
promenadstråk men även asfalterade gångvägar som passar utmärkt för cykling, löpning
eller för att åka inlines.
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Tävla om vackraste balkong eller
plantering och vinn fina priser
Stockholmshem ser gärna
att hyresgäster själva odlar
på sina balkonger eller uteplatser.

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

I samband med vårt 75-årsjubileum delar vi ut pris
till den finaste balkongen
eller uteplatsen. Nominera
dig själv eller en granne
– glöm inte namn och
kontaktuppgifter till den
du nominerar. Och bilder
såklart – annars kan vi
inte bedöma bidraget!
Bästa balkong eller uteplats
belönas med ett presentkort
á 2 000 kronor på växter.
Andra till femte pris är
presentkort på 500 kronor.

Skicka din nominering senast den 31 augusti till Stockholmshem,
Box 9003, 102 71 Stockholm eller e-posta till info@stockholmshem.se.
Märk brevet med ”Balkongtävling”.

Felanmälan
Bredbandskundtjänst
08-508 39 050
08-508 39 090
Mån–tor 07–16, fre 07–14
Övriga tider 08-660 82 00 (Akuta fel, Jouren)

Störningsjouren
08-658 11 60
Fre–lör 20–04
Sön–tor 20–03

De van
anmäle ligaste felen
r du en
klast på
stockho
lm
– dygne shem.se
t runt!

Förvaltning, underhåll, tillval, störningsärenden dagtid
Mån–tor 08.15–16, fre 08.15–15
Distrikt Västerort: 08-508 39 051, Maltesholmsvägen 136, Hässelby
Växel
08-508 39 000
Mån–tor 08.15–16
Fre 08.15–15

Kontrakts- och hyresbetalningsärenden, bostadsuthyrning,
lokaler (kontor, butik, lager, hobby)

Stockholmshemmet är en informationstidning för AB Stockholmshems hyresgäster. Adress: Hornsgatan 128.
Box 9003, 102 71 Stockholm. Tel: 08-508 39 000. Fax: 08-508 39 099. Hemsida: www.stockholmshem.se.
Ansvarig utgivare: Olle Torefeldt. Redaktör: Olof Klingvall. Text: Sofia Ekvall. Grafisk form: Citat. Tryck: Edita Västra Aros.
Foto: Bengt Alm om inget annat anges.
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