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Glad sommar!
önskar vi på
Stockholmshem

Sommar i stan!
Sommarens
bästa bad

Vårt viktiga
vatten

Se Pippi
på Cirkus

– ta en tur till en
strand nära dig

– bli en mästare
på att spara

– fin rabatt för dig!

Hälsning från VD

Tack alla ni som svarar
på enkäten, era svar är
viktiga för oss.

Så fick vi äntligen träffas!
I slutet av april gick vi som jobbar på Stockholmshem ut i alla områden för att dela ut
den årliga hyresgästenkäten. Det var första
gången på två år som vi kunde göra det, och
oj vad vi längtat! Det blev en fin kväll och
vi fick möjlighet att småprata med många av
er. Så tack alla ni som svarar på enkäten, era
svar är viktiga för oss. Det ni berättar för oss
ligger till grund för vårt fortsatta arbete. Med
er hjälp blir vi en bättre hyresvärd!

Odlingssäsong i full blom
Nu är det som allra grönast i våra
områden och det är högsäsong
för våra trädgårdsmästare. Allt
som planterats och förberetts
tidigare under året ska nu
tas om hand. För att hinna
med får de under sommarmånaderna hjälp av sommarjobbare som krattar,
vattnar och plockar ogräs i
rabatterna. Totalt tar vi emot
cirka 110 sommarjobbare i år

och de allra flesta arbetar ute i våra områden.
Men vi har också sommarjobbare som arbetar
i receptioner och med administrativa uppgifter.
Om du har en ungdom hemma som vill jobba
under skolloven finns det möjlighet att söka
igen i februari nästa år.

Stan är full av vatten
Innan det är dags för mig att ta lite semester
vill jag passa på att önska dig en riktigt fin
sommar, vare sig du jobbar, har sommarlov
eller njuter av lite ledighet från ditt arbete.
Har du barn som behöver aktiveras i sommar
kan du kika in på sommaraktiviteter.se och
se om du hittar något som verkar kul. Och
du, om vi får varma och härliga dagar, ta
en titt på tipsen här bredvid. Inget slår en
utflykt till stranden en vacker sommardag!

Soliga hälsningar.
Anette Sand
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Sommar

Svalka dig i sommar
Gör en utflykt till någon av Stockholms alla badplatser
i sommar och upptäck ett nytt favoritställe. Sten, sand
eller brygga, det finns något för alla! Ditt nästa sommarminne kanske bara är en tunnelbanestation bort.
Farsta strandbad

Örnbergets bad

Om du letar efter en barnvänlig badplats är
det här badet för dig! Populärt strandbad med
brygga vid sjön Magelungen i Farsta strand.
Här finns både kiosk och toaletter. Badkrukor
kan roa sig med utegym, boulebana och att
spela volleyboll.

Vacker vy och breda bryggor.
Här finns både en flytbrygga och
en bred badbrygga som du kan
promenera på. Badplatsen ligger vid
klipporna nära Hägerstenshamnen med
fantastisk utsikt över Mälaren. På berget
nära badplatsen finns det en grillplats och
under badsäsongen finns toaletter.

Fredhällsbadet

Vill du slippa sand mellan tårna? Fredhällsbadet ligger ut mot Tranebergssundet och
här är det klippbad som gäller. Hoppa i
direkt från klipporna eller bryggor, men
Läs mer och
tänk på att vattnet är djupt så du måste
hitta fler badplatser på:
vara simkunnig. Vid badet finns ett café
parker.stockholm
och toaletter. Öppet varje dag klockan
09.00–19.00.

Hässelby strandbad
Törstar du efter lite historia? Åk till
Stockholms första gemensamhetsbad – en
plats där kvinnor och män för första gången
fick bada tillsammans. Strandbadet invigdes
1913 och är ett mindre strandbad med brygga
och större gräsyta. Här finns toaletter och
möjlighet att grilla.

Mälarhöjdsbadet
Badplatsen som passar både vattendjur och
landkrabbor. Badet ligger i Skärholmen och
bjuder på lek i både vått och torrt. Här finns
ett hopptorn, lekplats, beachbasketplan, ett
utegym och ett motionsspår. Du hittar också
kiosk, toaletter och grillplats.
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Våra områden

Sommar i stan
Snart fylls stan med sommartorg,
sommargågator och sommarkajer.
Fler än 40 olika platser blir fina
sommarhäng med möbler, blommor
och evenemang.
Kolla in sommartorgen i Gubbängen,
Rinkeby, Rågsved, Skärholmen och
många fler platser! Kanske hittar du
jättestolen där du kan hoppa upp och
känna dig som ett barn för en stund.
Läs mer:
upplev.stockholm/sommarplatser

Foto: Sam Victorin

En äng
i  blom, både
vacker och
toppen för biologisk
mångfald!

Mer solenergi
till stockholmarna
Västertorpsvägen 89 i Västertorp och Kryssningsvägen 1–11 och Heliosgatan 41–47 i Hammarby
Sjöstad har fått solceller på sina tak! Solens strålar
blir till energi som används till tvättmaskiner, fläktar,
belysning och värme.
Elen som produceras på de här taken motsvarar
elbehovet i 33 normalstora lägenheter under ett år.
Bra, eller hur!
Solcellerna är en del i vårt arbete med förnyelsebara
energikällor. Och mer ska det bli!
Läs mer på stockholmshem.se
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Gräsmatta blir
fjärilsrestaurang
Bin, humlor och andra insekter är
viktiga vänner. Var tredje tugga mat
vi stoppar i oss är resultatet av deras
hårda arbete. Men tyvärr minskar de
i antal.
Vi på Stockholmshem kan göra skillnad
genom att plantera träd, buskar och
växter som de gillar, låta gräset växa
eller så ängsblommor på en del av våra
gräsmattor. Det har vi gjort på flera
ställen runt om i stan. Bland annat vid
våra nybyggda hus på Hagsätravägen
i Rågsved.

Odlingslåda i Rågsved.

Hurra för Sveriges äldsta gågata!
Den fina gågatan i Hökarängen invigdes 1952 och
fyller hela 70 i år! Har du inte varit där, ta en tur dit
och kolla in butiker, kaféer och restauranger och
de fina 1950-talsskyltarna som lyser upp stråket.

Gratis teater utomhus
Varje sommar bjuder Parkteatern på konserter, cirkus, dans
och teater på utomhusscener, i parker
och på ängar runt om i Stockholm.
För alla åldrar. Helt gratis!

Plocka grönsaker, egna
kryddor eller en solros
utanför din dörr!
Vill du odla på gården? Kolla med din
kundförvaltare om det finns plats där
du bor. I så fall erbjuder vi pallkragar
och motkravet är bara att du tar hand
om din odling och att du säger till om
du tröttnar.
I Hässelby och Rinkeby har vi
kvartersodling på några av gårdarna
tillsammans med Boodla.

Sommarens program:
kulturhusetstadsteatern.se/parkteatern

Gissa skruven!
Detta är en ovanligt
stor skruv. Men varför
ser den så konstig ut?
Vänd på tidningen för
svar på frågan.

Kul i sommar
för dig mellan 4 och 18 år
Under sommaren ordnar vi roliga aktiviteter tillsammans med olika föreningar
runt om i staden. Simning och fotboll
är de mest populära aktiviteterna, men
det finns även en massa annat så som
teater, boxning, kreativt skapande och
basket.
Gå in på sommaraktiviteter.se
och se om något passar.
Sidan uppdateras löpande.
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Våra områden

Svar:
Detta är en sopskruv.
De fanns förr i källare och
malde sönder soporna
som slängdes ned i sopnedkasten. Just denna
råkade ut för väldigt
hårdsmälta sopor och
då gick det som det
gick. Den är numera en
skulptur på vårt kontor på
Södermalm (återvinning!).

Tips

Många bäckar små
– tillsammans sparar vi vatten!
Vattenbrist kommer vara en av klimatförändringarnas första och
mest påtagliga konsekvens. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt
och tänker på att spara vatten. Här kommer några tips på hur du
kan göra för att minska vattenflödet hos dig.

Stoppa droppandet!

När du väl diskar

En kran som droppar kan fylla hela elva
badkar med dricksvatten på en månad. Se till
att inga kranar läcker så minskar du både din
vattenförbrukning – och irritation!

Diska inte under rinnande vatten. Fyll upp
diskhon med vatten istället.

Stäng kranen
Om du stänger av
vattnet medan du
schamponerar håret,
tvålar in dig och
borstar tänderna
sparar du en massa
vatten.

Har du en kran
eller en dusch som
läcker eller en toalett
som står och rinner
–  säg till oss så
fixar  vi  det!

Diska mindre
Använd samma kaffekopp hela dagen istället
för att ta en ny. Du slipper diska lika ofta och
sparar en massa vatten, bra va!
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Ha en kanna i kylen
Istället för att spola länge varje gång du vill
få kallt vatten kan du förvara en kanna med
vatten i kylskåpet.

Dusch istället
för bad
Duscha i stället
för att bada och
spara mycket
vatten. Ett fyllt
badkar rymmer
cirka 150 liter vatten
medan en dusch
ligger på 36 liter.

Och du! Om du duschar
i  5  minuter istället för 10,
så minskar du din vattenförbrukning med hela
22 000 liter per år.

Tips

Om krisen kommer – var redo!
Om du skulle bli isolerad på grund av smitta, hårt väder, långa elavbrott eller
annan kris är det bra att vara förberedd. Här kommer några tips från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap som kan hjälpa i besvärliga situationer.
För att klara en kris är det viktigt att ha tillgång till värme,
vatten, mat och kommunikation. Fundera på vad du inte skulle
kunna vara utan och förbered en låda. Det kan vara mediciner,
hygienartiklar, barnmat, hundmat och annat. Allt beroende på
hur din situation ser ut. Genom att förbereda dig hjälper du både
ditt eget hushåll, och avlastar samhället om något skulle hända.

Viktiga
telefonnummer

Mat som håller länge

112 – Vid akut fara

Det är viktigt att ha extra mat hemma som ger tillräckligt
med energi. Använd hållbar mat som kan tillagas snabbt,
kräver liten mängd vatten eller kan ätas utan tillagning. Det
kan exempelvis vara konserver, pålägg på tub, nötter, frön,
ägg, pasta och ris.

113 13 – Informationsnummer vid olyckor och
kriser

Rent vatten
Rent dricksvatten är livsnödvändigt. Räkna med minst tre liter
per vuxen och dygn. Om du är osäker på kvaliteten behöver du
kunna koka vattnet. Våtservetter och handsprit är bra att ha om
det är ont om vatten, eftersom en god handhygien är viktig för
att undvika smitta.

Kommunikation
Vid en allvarlig händelse behöver du kunna ta emot viktig
information. Den får du framför allt via Sveriges Radio P4. Du
behöver också kunna följa mediers rapportering, ha kontakt med
anhöriga och vänner och i akuta fall kunna nå räddningstjänst,
sjukvård eller polis. Om det skulle bli ett längre elavbrott kan
det vara bra att ha en batteridriven radio och lite extra batterier.

114 14 – Polisens
nummer vid olyckor och
icke-akuta händelser
1177 – Vårdguiden
OBS! Om det inte
fungerar att larma, ta ur
SIM-kortet ur telefonen
och ring 112.
Vill du
veta mer?

Gå in på

msb.se
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Pippi vänder upp & ned
på Cirkus i sommar!
Ta det modigaste och starkaste vi har
i Sverige. Lägg därtill ett av världens
kanske mest spektakulära cirkussällskap
– Cirkus Cirkör – i samarbete och med
nyskrivna låttexter av Björn Ulvaeus.

Gå in på Mina sidor på
stockholmshem.se och boka!

Pris
Parkett 298 kr (ord. pris 595 kr)
Läktare 248 kr (ord. pris 495 kr)
Barn t.o.m. 12 år 148 kr (ord. pris 295 kr)
Villkor
Erbjudandet gäller begränsat antal biljetter på utvalda dagar
i mån av plats. Gäller inte biljettkategori med inkluderad
meny. Kan endast bokas via Mina sidor. Kan inte kombineras
med andra rabatter och gäller endast nybokningar.

Kontakta oss!
KUNDTJÄNST OCH FELANMÄLAN
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.
När kundtjänst inte är öppen ringer
du samma nummer men blir kopplad
till vår jour.

STÖRNINGAR, KVÄLLAR OCH NÄTTER
08-658 11 60
Fre – lör: 20.00 – 04.00, sön – tor: 20.00 – 03.00
DU HITTAR OSS HÄR
Skarpnäcks Torg 8, Skarpnäck
Måsholmstorget 16, Skärholmen
Hornsgatan 128, Södermalm
ÖPPETTIDER
Mån – tor: 08.00 – 16.00, fre: 08.00 – 15.00
Skarpnäck och Skärholmen har lunchstängt
11.00 – 12.00

Bild: zap-pr.com

Resultatet blir en episk re-make av
Astrid Lindgrens klassiska karaktär
och lika klassiska berättelse om Pippi.
Gör dig redo för en musikalisk virvelvind
utan skyddsnät som trotsar tyngdlagen
med en minst sagt svindlande ensemble
och flygande orkester!

