Stockholmshemmet

Nr 02 Juni 2021

Glad sommar

önskar
Stockholmshem!

Rinkeby fyller 50 år!

Läs om firandet och kundförvaltare Mikaels bästa tips

Semester på
hemmaplan

Sommaraktiviteter

Stötta din lokala
handel

– upptäck
Stockholm

– sambafotboll
i Hässelby

– närköpt är bra

Hälsning från VD

Om du är en av dem som får vår
hyresgästenkät i år – tack för att
du hjälper oss att bli bättre!

Sommar och
vaccin i luften
Visst har vi alla en önskan om att återgå till
livet vi hade innan pandemin, eller kanske
till ett nytt bättre liv! Alla är drabbade av
pandemin på olika sätt, men nu går det framåt
och allt fler blir vaccinerade. Då gäller det
att hålla i lite till. Innan vi börjar träffas igen,
går till jobbet som vanligt eller hälsar på våra
äldre, håller vi ut den sista sträckan! För den
dagen kommer ju, men kom ihåg att det än så
länge är lika riskabelt att bli smittad idag som
det var förra året. Var rädd om dig och andra
– håll avstånd och tvätta händerna!

Sommarkul för våra barn
och ungdomar
Precis som förra året blir den
här sommaren speciell, med
många barn som är hemma på
sommarlovet. Då är det extra
viktigt att vi kan ordna roliga
aktiviteter för barn och unga
i våra bostadsområden.
Mer information hittar du på
sommaraktiviteter.se.

Rinkeby fyller 50
I år firar vi tillsammans med många andra
den evigt unga 50-åringen. Utställningar,
Järvaveckan, sommartorg, stadsvandringar.
Under jubileumsåret planeras ett spännande
(corona-anpassat) program. Läs mer på mittuppslaget och välkommen till Rinkeby.

Tyck till – hjälp oss att bli bättre!
Det finns bara en som vet hur du vill bo,
och det är du. För att vi ska bli ännu bättre
vill vi veta vad du tycker om vår service,
din lägenhet, huset, och området du bor i.
Därför skickar vi ut vår stora hyresgästenkät
varje år till var tredje hyresgäst. Om du är en
av dem som får enkäten i år – tack för att du
hjälper oss att bli bättre!

Jag önskar dig en riktigt fin sommar,
Anette Sand
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Sommar

Skönt semesterliv på hemmaplan
För många är det hög tid för ledighet från skola och arbete.
Semester är ju såklart något som de flesta ser fram emot,
men även i år spenderar vi kanske den mesta av tiden hemma.
Här tipsar vi om saker du kan göra – på hemmaplan.
Även om det är härligt med miljöombyte är
Stockholm på många sätt en perfekt stad att
tillbringa sin ledighet i! Fina bad, trevliga
promenadstråk, gratisevenemang och massvis
med restauranger och caféer gör staden till en
turistpärla med mycket nytt att upptäcka.

Sommargågator
På sommargågatorna med begränsad trafik
kan du strosa mellan kaféer, konst och vackra
växter. Flera av gatorna har aktiviteter under
sommaren på initiativ både av staden och
stockholmarna. I år är sommargågatorna hela
2,8 kilometer tillsammans! Du hittar dem på
Drottninggatan, Gamla Brogatan, Hornsbergs
strand, Norra Agnegatan, Nybrogatan,
Rörstrandsgatan, Skånegatan och Swedenborgsgatan.

Sommartorg
Under sommarmånaderna står flera av stadens
torg i full blom. På sommartorgen finns en
blandning av möbler, växter, belysning och

konst. Du hittar
även spel och andra
aktiviteter på flera
av torgen. På Nockeby
torg kan du spela boule
med dina vänner eller varför inte ta
ett parti schack på Rågsvedstorget?

Gården är bäst på sommaren
Grillsäsongen är sedan länge igång och att laga
en bit mat på gården och njuta av den på en filt
i det gröna kan slå det mesta. Förhoppningsvis
lär du även känna dina grannar bättre. Kom
bara ihåg att se till att grillen är placerad en bit
bort från husen där röken inte stör någon.

Ut i ur och skur
Att vi kan vistas fritt i skog och mark så länge
vi inte stör eller skadar naturen är inte att
förringa, så packa en matsäck och ge dig ut på
ett skogsäventyr eller ta en båt ut i skärgården!
Om du vill förlänga upplevelsen, testa att tälta
en natt!

Fler tips på
upplev.stockholm
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Våra områden

Rinkeby 50 år

Läs om allt som
händer här:
upplev.stockholm/
rinkeby-50-ar

Hurra för Rinkeby som fyller 50 i år! Det firar vi tillsammans med andra fastighetsägare, Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning, lokala aktörer, Rinkebyborna själva
och alla som kommer på besök! Ett fullspäckat program
planeras för jubileumsåret med massor av olika aktiviteter.

Rinkeby kom till som en del av miljonprogrammet för att bygga bort
bostadskrisen i Sverige. Idag är det hemort för människor från världens
alla hörn med Rinkeby torg och Rinkebystråket som centrala mötesplatser.

Vår egen Mr Rinkeby
Här är han, Stockholmshems egen Mr Rinkeby. Vår kundförvaltare
Mikael har jobbat i Rinkeby i nästan 25 år och är otroligt engagerad
i ”sitt” område.
Vad är bäst med Rinkeby?
– Alla nationaliteter, torghandeln och färgprakten. Människorna,
som är trygga och stolta. Och samarbetet – mellan bostadsbolagen,
stadsdelsförvaltningen, polisen. Dessutom ligger det ju bra, bara
15 minuter från centrala Stockholm.

Mikael Holmberg är kundförvaltare i  Rinkeby

Vilket är ditt bästa Rinkebytips?
– Åk hit när grönskan och torghandeln kommit igång med sin färgprakt. Passa på att köpa färska, fina grönsaker! Kom hit och bilda
dig en egen uppfattning. När du har varit här, fundera på hur din bild
såg ut innan kontra efter besöket.

Våra områden

Foto: Elisabeth Hamrin

Vi firar med 24 000 tulpaner
På gräsmattorna mot Rinkebysvängen
planterade vi i höstas 24 000 blomsterlökar för att fira Rinkeby. En tulpanblandning av röd, gul och lilarosa
Darwin blommade under våren.

Kvartersodling hos
Stockholmshem
För fjärde året ordnar vi kvartersodling på två av våra gårdar. De sköts av
våra hyresgäster med stöd av stadsodlingsexperter från Boodla. Själva
odlandet är bara en liten del av allt det
positiva som kommer ur en odlingsgemenskap – det skapar mötesplatser
som är viktiga för trivsel och trygghet.

Från maj
till oktober blir
Rinkeby Torg ett
sommartorg med fler
sittplatser, blommor
och interaktivt
memory!

…Rinkeby har en alldeles egen variant av Dalahästen?
Konstnären Ylva Ekman gjorde sin första Rinkebyhäst
1993 för att skildra dagens mångkulturella stockholmare.
Idag har det blivit en hel flock i olika former. En del hittar
du på Rinkeby medborgarkontor. Välkommen!

to
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a Söderman
artin

Visste du att…

I november 1971 invigdes Rinkeby centrum. För
många familjer som kom från omoderna och trånga
lägenheter i innerstan var det en dröm att flytta in i de
ljusa, rymliga bostäderna på Järvafältet. Följ med på en
stadsvandring genom seklerna! De börjar i höst, kolla
upplev.stockholm/rinkeby-50-ar/ för datum och tider.

Fotoutställning i Kungsträdgården
Järvafotografen Alexander Assal har i flera år tagit bilder på
Rinkeby. 1–21 juli kan du se hans bästa Rinkebybilder i Kungsan.
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Foto: Alexander Assal

Stadsvandring i Rinkeby

Dela dina bästa
minnen och bilder
av området i sociala
medier under
hashtaggen
#Rinkeby50år

Sommar

Finta som Neymar, Marta och Pelé

– sambafotboll i Hässelby
Vi vill bidra till en meningsfull sommar. Därför erbjuder vi roliga aktiviteter
för de barn och ungdomar som bor hos oss. En av dem är spontanfotboll med
sambatema varje lördagkväll hela sommaren.
För tionde året är sambafotbollen i Hässelby igång. Bakom
satsningen står Erik ”Samba” Johansson, tidigare allsvensk
fotbollsspelare som driver Samban FF i Hässelbygård. Han har
en tydlig tanke om varför just den här typen av fotboll, som
kallas Pelada, är så bra:
– I sambafotbollen är resultatet sekundärt. Det viktigaste är
att till härlig sambamusik spela den vackra brasilianska fotbollen
”O Jogo Bonito” utan krav och press. Bara för att det är roligt,
säger Erik.
Och att det är skoj märks på deltagarna som kommer till
planen varje lördag. Alla ledare kommer från området och har
själva ett starkt intresse för sporten och att lära ut häftiga trix
och spelkombinationer från de stora legenderna inom brasiliansk fotboll. Vad sägs om att lära sig att finta som Neymar,
Marta och Pelé!
Vad kan man förvänta sig när man kommer
till spontanfotbollen?
– Spela roliga fotbollsmatcher till härlig sambamusik och träffa
positiva ledare som välkomnar alla barn och unga, säger Erik.
Vad är det bästa med den brasilianska fotbollen?
– I den brasilianska fotbollen är hur man spelar och agerar en
extra viktig del. I sambafotbollen vill vi att alla barn skall känna
glädje, gemenskap och en frihet att skapa med bollen skapa med
bollen utan fokus på att vinna.
Gratis att vara med
Att vara med är gratis och alla är välkomna att delta oavsett
fotbollskunskaper. Barn och ungdomar mellan 7–17 år är
välkomna till Hässelbygårds bollplan för träning från 19.30
varje lördag. Hela sommaren!

Fakta sommaraktiviteter
Aktiviteterna är
antingen gratis eller
kraftigt rabatterade.
Aktiviteterna passar
barn och ungdomar
mellan 4–18 år.
Föreningarna
ansvarar för att följa
myndigheternas rekommendationer vad gäller
smittspridning.
Läs mer på:
sommaraktiviteter.se

Lokaler

Handla lokalt!
Nog för att mammas kanelbullar är godast,
men i år är det många som kämpar för att
klara av de påfrestningar som pandemin
inneburit, så stötta dina lokala aktörer som
kämpar i coronatider.
Köp blommor i din lokala blomsterhandel,
handla i din affär runt hörnan, hämta mat
på kvarterskrogen, köp bullar på fiket där
du bor.

Dags för
hyresgästenkäten
Vår hyresgästenkät skickas varje år ut till var
tredje hyresgäst, via epost eller i brevlådan.
Du som får enkäten i år, ta chansen att tycka till
om din lägenhet, ditt område och om oss på
Stockholmshem! Svaren från dig och dina
grannar hjälper oss att bli en bättre hyresvärd.

Information om
vaccination på
1177.se
Har du vaccinfrågor?
Svaren hittar du på 1177.se,
eller ring 1177.
Do you have any questions
about the vaccine?
Find the answers at 1177.se,
or call 1177.

Grannar

Grow Social
odlar granngemenskap
Önskas promenadkompis? Kan du bära hem en
extra påse från affären? I så fall kan en plupp på
rätt ställe vara början på en underbar vänskap.
Kanske har kontakter med grannar aldrig varit så
viktigt som nu. För att underlätta granngemenskapen
testar vi en lekfull aktivitetstavla i en trappuppgång
i Solberga. Grannar finns nära till hands och med
tavlan vill vi visa att steget att ses eller ta hjälp av
varandra inte behöver vara så stort.
Sofia Ljung kom på tavlan, som hon kallar Grow Social,
när hon gjorde sitt examensarbete i industridesign på
Konstfack. Tack för att vi får testa den!

Kontakta oss!
KUNDTJÄNST OCH FELANMÄLAN

BESÖKSKONTOR

08-508 39 000
Mån – tor: 08.15 – 16.00, fre: 08.15 – 15.00
epost@stockholmshem.se
Gör beställningar, anmäl fel, få svar på
frågor om hyresbetalning, kontrakt, uthyrning, lokaluthyrning och störningar dagtid.

Mån – tor: 08.00 –16.00
Fre: 08.00 –15.00
Distrikt Sydöst
Skarpnäcks Torg 8, Skarpnäck
Distrikt Sydväst
Måsholmstorget 16, Skärholmen C
Distrikt Innerstad/Västerort
Hornsgatan 128, Södermalm
Skarpnäck och Skärholmen har lunchstängt
11.00 –12.00.

STÖRNINGAR, KVÄLLAR OCH NÄTTER

08-658 11 60
Fre – lör: 20.00 – 04.00
Sön – tor: 20.00 – 03.00

