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SKARPNÄCK

Håller rent i
Skarpnäck
Rensa rabatter, kratta löv
och plocka skräp. Parkarbetarna i Skarpnäck
arbetar hårt för att hålla
området rent och snyggt.
Det är inte många lugna
stunder för Skarpnäcks parkarbetare. Ingrid Monsén och
Bengt-Göran Älvestam från
AB Hus- och Villaträdgårdar,
som sköter utemiljön åt
Stockholmshem i området,
har nio gårdar att ta hand
om. Det är många och stora
ytor som ska hållas rena och
snygga.
– Just nu är det mycket löv
som ska tas upp och rabatter
som ska rensas, berättar
Bengt-Göran. Snart kommer
även snöskottningen igång.
Slängs mycket fimpar
Tillsammans med Stockholmshems förvaltare Tina
Ajneling Danielsson visar

Ingrid och Bengt-Göran runt
bland husen. Vi får se fina
gårdar med välskötta planteringar men tyvärr också
ganska mycket skräp. Det
slängs förvånansvärt mycket
tops i området och även
fimpar är ett stort problem.
– Det är så lätt att strunta
i sina fimpar eller att inte ta
upp efter hunden men det
är ju alltid
någon ska
plocka upp
efter en,
säger Ingrid
Monsén.
Tina och
parkarbeTina Ajneling
Danielsson,
tarna är
förvaltare
överens om
att det är synd att det läggs
så mycket tid på att plocka
skräp, speciellt eftersom de
allra flesta håller rent omkring sig och uppskattar när
det görs fint på gårdarna.

Att tänka på:
• Släng inte ut fimpar från fönster eller balkong. De skräpar ner
och det kan även börja brinna på gården eller på grannens
balkong.
• Ta upp efter din hund. Hundbajspåsar finns att hämta gratis på
Stockholmshem kontor på Skarpnäcks torg.
• Släng sopor vid avsedd plats, ställ dem inte utanför soprummen.
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– Vi vill gärna satsa på
mer blommor och växter
men ju mer tid vi måste
lägga på städning, desto
mindre kan vi lägga på
annat, konstaterar Tina.
Ett välkommet tillskott
Ett bra exempel på sådant
som faktiskt har hunnits
med är den nyanlagda lilla
kryddträdgården. På gården
bakom Ica, på baksidan av
porten på Pilvingegatan 10,
står några trälådor fulla med
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Ingrid Monsén och Bengt-Göran
Älvestam gör fint i rabatterna på
gården vid Pilvingegatan.

färska kryddor och örter.
Små lappar pekar ut vad
som är vad bland de ätbara
växterna och där finns dill,
persilja, timjan och även
små chili.
– Man kan handla sin mat
på Ica och sedan gå förbi
här på hemvägen och plocka
sina egna örter och kryddor.
Den är välanvänd och sköts
jättefint så vi hoppas att
vi får tid för fler sådana
satsningar framöver, säger
Tina Ajneling Danielsson.

I den nya kryddträdgården växer bland
annat färsk chili.
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Upprustning av gångstråket

Sedan september har Stockholmshem arbetat med att
rusta upp stråket som går
från bussarna på Horisontvägen in mot Skarpnäcks
allé. 18 träd har fällts och

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

Upprustningen pågår under hösten.

asfalten har grävts upp. När
det är klart ska gångstråket
bli en inbjudande entré till
området och det blir även
tydligare vilken väg man ska
ta från bussen.
– Stråket var slitet och i
behov av upprustning, säger
Stockholmshems förvaltare
Tina Ajneling Danielsson.
Träden gjorde det också väldigt mörkt, såväl utomhus
som inne i lägenheterna. Nu
blir det ljusare vilket många
uppskattar.
Nya växter ska planteras
och en liten tegelmur anläggs
för att rama in stråket.
Bättre belysning samt nya
bänkar och papperskorgar
kommer också att göra
stråket trevligare.

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)

Foto: Mattias Nääs

En inbjudande entré som är
trygg och lätt att hitta – det
är målet med upprustningen
av gångstråket som pågår
under hösten.

Det blir ett ljusare gångstråk när
träden fällts.

– Om vädret är med oss
blir vi färdiga under 2012,
med undantag för växter
som får vänta tills värmen
kommer i vår, säger Tina
Ajneling Danielsson.

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 Sydöst: 08-508 39 054, Skarpnäcks Torg 8, Skarpnäck
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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