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RINKEBY

Tillsammans för ett tr
Skårbygränd är vad man
skulle kunna kalla entrén till
Rinkeby – här finns tunnelbanans utgång, parkering
för bilar och här passerar
dagligen många av de som
bor och jobbar i Rinkeby.
– Därför är det så viktigt
att man känner sig trygg
här. Många passerar över

Skårbygränd för att ta sig
hem på kvällarna och då ska
man inte behöva känna sig
osäker, säger Per Granhällen
som arbetar med säkerhetsoch brottsförebyggande
frågor på Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista.
Per har tillsammans
med polisen, Stockholmshem, Familjebostäder,
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Stadsdelsförvaltningen i
Rinkeby-Kista, Fast Partner,
Fastighetskontoret och Trafikkontoret sett över hur de tillsammans kan öka tryggheten
kring Skårbygränd.
– Det är ett unikt projekt
eftersom alla de aktörer som
finns kring Skårbygränd
har varit med. Vi har jobbat
tillsammans för att få till så

RINKEBY

För ett tryggare
Skårbygränd:
•
•
•
•

Fler lampor
Färre träd och buskar
Nya trafikhinder
Fartdämpande vägbulor på
gång- och cykelvägarna

För att minska farten. Per
Granhällen promenerar över
de nyasfalterade vägbulorna.

ryggare Skårbygränd
många åtgärder och så bra
resultat som möjligt, fortsätter Per.
Gör gatorna säkrare
Sedan projektet startade
under våren har flera åtgärder
genomförts. Det har satts upp
flera lampor på fasader och
över parkeringen för bättre
belysning på kvällarna. Av

samma anledning har också
träd och buskar tagits bort.
– Det är ju den ljusskygga
verksamheten vi vill få bort
så lampor, öppna ytor och
bra belysning gör stor nytta,
förklarar Per.
För att säkra gång- och
cykelvägarna från bilar
har trafikhinder i form av
tunga cementhästar och

stenbumlingar ställts ut på
flera ställen. Även ett 30-tal
nyasfalterade vägbulor ska
minska hastigheten, få bort
bilarna och underlätta polisens arbete.
– Det är bara några få som
ställer till det. De flesta vill
ju ha ett trevligt och tryggt
Rinkeby och det är det jag
jobbar för, avslutar Per.
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Större lägenheter
klara på Axbyplan
Den första december är det dags för inflyttning i de
etagelägenheter som Stockholmshem byggt i kvarteret
Kvarndrängen på Axbyplan 10–16 i Rinkeby.

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

Lokalerna på bottenvåningen
ut mot Rinkebysvängen har
byggts ihop med de mindre
lägenheterna i våningen
ovanför, vilket skapat större
lägenheter i två våningsplan.
Totalt finns det fyra lägenheter med 4 rum och kök
och fyra lägenheter med 5
rum och kök. Alla får både
balkong och uteplats.
– Rinkebybornas önskan
om större lägenheter är
något som kom fram genom
Järvadialogen och intresset
för lägenheterna har varit

högt från första början,
säger Carina Ledenstam,
förvaltare på Stockholmshem.
Fler lägenheter klara
Några kvarter bort på Mjölbyplan har Stockholmshem
även byggt 36 lägenheter för
ungdomar och 18 lägenheter för familjer för SHIS
Bostäder. Lägenheterna
finns i tre nya hus som är tre
våningar höga. Där startade
inflyttningen i början av
november.

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)

Stockholmshems förvaltare Carina
Ledenstam slår sig ner i den nya
trappa som finns mellan de två
våningsplanen.

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)
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