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HSB NÄRA DIG
Aktuellt från HSB i Stockholms län

>

Landmärke
H SB Stockholm har låtit tre arkitektsamarbeten rita 

förslag på Stockholms nya landmärke på tre olika 
platser. Arkitektsamarbetena har tävlat med innovativa 
förslag till på Västerbroplan, Tekniska Nämndhuset 

och Hagastaden. På Bostadsrättsmässan korades det vinnande 
arkitektsamarbetet Berg/C.F.Möller och DinellJohansson.

Till nya Norrtull föreslog arkitekterna en dubbelskalsfasad med 
gröna vinterträdgårdar och stor variation av lägenhetstyper för 
att passa olika bostadsbehov. Genom en ”HSB-Hub”, den gemen-
samma lobbyn, erbjuds flera servicefunktioner för individen, 
föreningen och staden.

HSB Stockholm hoppas att landmärket kan stå klart till 100-års 
jubileet 2023.

Nytt
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Vid vattnet och naturen eller nära till pulserande 
stadsliv. HSB har massor av säljstarter under 

2014 och 2015 och kanske finns just ditt dröm
boende bland de kommande byggprojekten. 

BROTORP, 
 JÄRVASTADEN
Ca 94 lägenheter. 
Beräknad säljstart 
våren 2014.

INGENTING  
ETAPP 2, SOLNA
Ca 130 lägenheter.
Beräknad säljstart 
slutet 2014/början 
2015.

GAMMELBO 5, 
SVEDMYRA,
Ca 50 lägenheter.
Beräknad säljstart 
hösten 2015.

ENEN, VIKSJÖ
Ca 46 lägenheter.
Beräknad säljstart 
november 2014.

RINGVÄGEN, 
KUNGSÄNGEN
Ca 70 lägenheter.
Beräknad säljstart 
2015.

ÅSTORP 7, BLÅSUT
Ca 117 lägenheter.
Beräknad säljstart 
2015.

FINNBODA PIRAR, NACKA
Ca 90 lägenheter.
Beräknad säljstart mars 2014. 

FINNBODA  UDDE, NACKA
Ca 43 lägenheter. 
Beräknad säljstart 2014. 

FINNBODA  
TRÄDGÅRDAR, NACKA
Ca 90 lägenheter.
Beräknad säljstart  
dec 2014/jan 2015.

FINNBODA TERRASS, 
NACKA
Ca 95 lägenheter.
Beräknad säljstart mars 2015

URSVIK, ETAPP 3, 
SUNDBYBERG
Ca 50 lägenheter.
Beräknad säljstart 
våren 2015.

BRANDSTEGEN, 
HUDDINGE,
Ca 65 lägenheter.
Beräknad säljstart 
augusti 2014.

SÅGTORP, TÄBY
Ca 120 lägenheter.
Beräknad säljstart 
under 2015.

ENGELBREKTSHÖJDEN, 
JAKOBSBERG 
Ca 80- 100 lägenheter.
Beräknad säljstart under 
slutet av 2015.

2014 och 2015
SÄLJSTARTER

Kommande

FAKTA
Projekten kommer 
att presenteras 
närmare inför varje 
aktuell säljstart här i 
Hemma i HSB. Sedan 
kan det alltid inträffa 
saker som gör att 
projekt förskjuts i 
tiden eller på annat 
sätt förändrar denna 
tidplan. Du kan alltid 
se aktuell status på 
www.hsb.se



Järvastaden har snabbt blivit en populär 
stadsdel att bosätta sig i. HSBs andra och 
sista etapp i området, HSB brf Brotorp, består 
av tre flerbostadshus i fyra våningar med 
totalt 94 lägenheter. Lägenheterna varierar i 
storlek från 2–5 rum och kök och är 42–122 
kvm stora. De flesta lägenheterna kommer 
att få balkong alternativt uteplats. Översta 
 våningarna i alla tre husen får härliga ter-
rasser med både söder- och västerläge. Det 

HSB brf Finnboda Pirar 
är planerat att bestå av 92 
lägenheter. Lägenheterna i 
det ena huset får fri sjöut-
sikt åt ena hållet med Djur-
gården i bakgrunden. Alla 
lägenheter får generösa 
balkonger eller uteplatser. 
Lägenhetsstorlekarna som 
varierar från 2 till 5 rum 
och kök är yteffektiva med 
moderna materialval. HSB 
garanterar ett boende utö-
ver det vanliga.

Finnboda Hamn har 
ett unikt läge endast ett 
par minuters bilväg från 
S tockholm city. Buss 402 
går från Kvarnholmen till 
Slussen och det är bara 10 
minuters promenad till 
Saltsjöbanan. Vill du hellre 
åka på vattnet har SL en 
 båtförbindelse, SjöVägen, 
som snabbt och smidigt 
tar dig mellan Finnboda 
Hamn, Nybroplan och 
Lidingö.

Sista chansen i Järvastaden
Snart säljstartar HSB den sista etappen i barnvänliga Järvastaden. 
 Modernt boende nära natur och motionsområden men ändå med 
 närhet till stadens puls.

Bilden är en tidig illustration och 
förändringar kan komma att ske.

Med havet som närmsta granne
Nu kan du förverkliga 
drömmen om ett boende på 
vattnet med all komfort som 
en nyproducerad lägenhet 
erbjuder. HSB brf Finnboda 
Pirar blir två fyravåningshus 
placerade på parallella pirar, 
som leder rakt ut i vattnet. 
Närmare vattnet än så här 
kan man knappast bo, om 
man inte väljer att bo om
bord på en båt förstås. 

FINNBODA PIRAR
Antal lägenheter: 92 stycken.
Prel. storlekar: 2-4 rok,  
ca 60-102 kvm.
Prel. inflyttning: Kvartal 3,  
2016 – kvartal 1, 2017. 
Prel. säljstart: Mars 2014.
Arkitekt: ÅWL Arkitekter.
Prel. priser och avgifter: 
 Publiceras i samband med 
säljstart.

BRF BROTORP
Antal lägenheter: 94 stycken. 
Prel. storlekar: 2–5 rok, 42–122 kvm.
Prel. säljstart: Våren 2014.
Prel. priser och avgifter: Publiceras i 
samband med säljstart.

planeras också en stor och öppen gård med 
lekplats och möjlighet till en egen odlingslott. 

Från Järvastaden har du gångavstånd 
till Friends Arena med underhållning i 
världsklass med allt ifrån musikunderhåll-
ning, monstertruckar och landskamper i 
fotboll. Under 2015 öppnar också Mall of 
Scandinavia, ett köpcentrum med bland 
annat 250 butiker, en biograf och flera 
restauranger.

På kort gångavstånd finns dessutom 
tunnelbana, bussar och pendeltåg – det är 
enkelt att ta sig till och från Järvastaden.

Gå redan nu in och anmäl intresse för 
projektet så skickar vi en inbjudan till 
säljstarten. 

Vill du få  

kallelse till 

säljstart i mars? 

Gå in på  

www.hsb.se/stockholm/

finnboda-pirar  

och anmäl intresse idag.

NYPRODUKTION

Säljstart planerad våren 2014
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Berlusconis 
Skärholmen

VI LOVAR DET MÅNGA ANDRA HAR SVÅRT ATT HÅLLA:                                 ALVIKSMALERI.SE

EN HEMMA-HOS-TJÄNST FRÅN ALVIKS MÅLERI

FAST
PRIS

FÄRDIGT 
I TID

5 ÅRS
GARANTI ALVIKS MÅLERI 

08 704 75 80

OSTINDIA FRÅN RÖRSTRAND
Ostindia är en av Rörstrands 
populäraste serier och blev för 
ett par år sedan utnämnd till 
århundradets servis. Dessa två 
skålar är perfekta att servera 
tilltugg i. Storlek 10 cl. 
VÄRDE 249:- 

330:-
Du sparar

+ porto 34:50

+ 2 Ostindiaskålar
3 nr 99:- 

VÄLJ DIN ANTIKTIDNING!

Läs mer om 
erbjudandet och 
svara enkelt på:

www.antikvarlden.
se/hemma

3 nr värde180:-

Värde 249:-
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REPORTAGE

Skärholmen
På export

En sommar på 1970talet besöker en grupp italienska 
byggentreprenörer med Silvio Berlusconi i spetsen 
det alldeles nya Skärholmen. Begeistrade  återvänder 
de till Milano för att anlägga något unikt – ett  
 italienskt Skärholmen i stadens utkant.

>

TEXT  IDA KARLSSON FOTO  OSKAR OMNE/ IDA KARLSSON
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REPORTAGE

Skärholmens exakta planering 
med grönområden och separe-
rad trafik fångar hela gruppens 
intresse. Den unge byggmästaren 

Berlusconi blir entusiastisk när han ser 
gångbroarna, lekplatserna, utbudet och 
centrumfunktionen – det nya sättet att 
bygga förorter. Den italienska gruppen 
diskuterar livligt hur de av egen kraft ska 
kunna omsätta det de ser. Fyllda av inspira-
tion återvänder de till Milano.

Långt från stadens buller och trängsel 
uppförs några år senare Milano 2 – kvarter 
med terrakottafärgade huskroppar fyllda 
med terrasser och prunkande balkonger. 
Inbäddat i grönska, tiominuters bussfärd 
från Piazza Udine, lockar området stadsbor 
som vill bort från Milanos dieselosande 
kvarter. Husen i förstaden Milano 2 får stora 
lägenheter och andas borgerlighet. Området 
omges av enorma grönytor och har en 
konstgjord sjö, pool och tennisbanor.

– Milano 2 har en tidlös byggstil som 
inte ska kunna identifieras som 1970-tal, 
säger arkitekten Giancarlo Ragazzi som 
tillsammans med Berlusconi besökte 
Skärholmen och som är huvudarkitekten 
bakom den italienska versionen.

Han förklarar att han fastnade för Skär-
holmen eftersom kvarteren var familje- 
vänliga.

Likt Skärholmen lade Ragazzi och hans 
kollegor planen för ett barnvänligt, tryggt 

SKÄRHOLMEN
Jesper Meijling, svensk 
arkitekt och samhällsfors-
kare berättar:
”Italienarna tog intryck av 
Skärholmens fullän-
dade koppling mellan 
landskap, trafiklösningar, bostäder och 
centrumanläggning – som inte bara 
innehöll butiker utan allt annat man 
kunde behöva. Landskapsplaneringen 
var något som särskilt fascinerade 
Berlusconi, att inte bara slänga ut hus 
på ett gärde utan planera in dem i 
landskapet som de svenska arkitekter-
na gjorde med den höjd Skärholmen 
ligger på.”

och grönt område – med 
säkra gångvägar till för-
skola och skola, avskärmat 
från trafik. Bostäderna 
organiserades i grannskap 
runt skolor.

Milano 2 marknadsfördes 
som en förstad för privile-

gierade, men inget stängt bostadsområde, 
inget ”gated community”. Precis som de 
svenska förorterna var det öppet för vem 
som helst. Idag är området minutiöst 
vårdat och en populär stadsdel med hög 
status. Milano 2 blev Berlusconis första 
storskaliga projekt som byggmästare och 
också det som gjorde honom känd i hela 
Italien innan han gav sig in i politiken.

HSB-BESTÅNDET 
I SKÄRHOLMEN: 
150 lägenheter vid 
Gräsholmsvägen, 
Ekholmsvägen och 
Vårholmsbackarna 
(Brf Ekholmen och 
Brf Lillholmen).

gångbroar

>
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Berlusconis arkitekt Giancarlo 
Ragazzi berättar:

”Skärholmen var intressant eftersom 
det var bostadskvarter byggda för 
familjer, anpassade för barn, med 
lekplatser. Vi tog intryck av områdets 
grönområden, de olika nivåerna med 
separerad trafik och gångbroar, närhe-
ten till skola, kyrka, idrottsanläggning 
och butiker – själva helheten.”

Den svenske arkitekten och samhälls-
forskaren Jesper Meijling har under-
sökt kopplingarna mellan Milano 2 och 
Skärholmen och även tittat på likheter och 
skillnader.

– Det här är en okänd historia och 
Milano 2 räknas inte heller till Italiens 
officiella byggnadshistoria, då  Berlusconis 
projekt ses som ett udda sidospår i 
 sammanhanget.

Han förklarar att Milano 2 har ett 
 tydligt förvaltarskap där man tar hand om 
allt inom områdets gränser, även  säkerhet 

och trygghet. Han säger att en risk med 
områden som Skärholmen är att tänka 
”stad” och försöka skapa ”gator” och 
”stråk” inne bland husen, men då går de 
bästa kvalitéerna förlorade, menar han.

– Jag tror att Skärholmen i sin tur skulle 
kunna inspireras av hur Milano 2  förvaltas. 
Att inte bara tänka ”hus” utan att hela 
 området hänger ihop som en fysisk helhet 
där alla delar är lika viktiga – även utemil-
jöerna mellan husen. Så är ett område som 
Skärholmen tänkt från början och så bör 
det skötas för att skapa bästa möjliga trivsel 
och uppskattning. ✱

detta fastnade 
italienarna för

grönområden 

 mellan husen

Milano 2 fick en egen 

sjö. skärholmen har 

hela mälaren.



BRA PÅ ÄLDRE DAR
MED HSB OMSORG
Visste du att det finns ett bolag inom HSB som 
är specialiserat på äldreomsorg? HSB Omsorg 
grundades 1993 och har förutom hushållsnära 
tjänster flera hemtjänstverksamheter och 
äldreboenden här i Stockholmsområdet.

HSB Omsorg är det kooperativa och 
högkvalitativa alternativet som alla kan välja, 
oavsett om man är medlem i HSB eller inte. 

Vill du veta mer? Vi kommer gärna hem till dig 
eller till din förening på ett kostnadsfritt besök 
och berättar om vad vi kan hjälpa till med. 
Besök www.hsbomsorg.se eller ring oss på     
010-442 16 23 för mer info. 

Vi kommergärna hem till dig eller till din förening och berättar om vad vi kan erbjuda dig!

Kanalvägen 5B, 194 61 
Upplands Väsby / INFRA CITY
Tel: 08-590 735 00 • Fax: 08-590 726 62
E-post: info@infrakok.se • www.infrakok.se

OM PRIS OCH KVALITET FÅR AVGÖRA

Utnyttja ROT-
avdraget! 

50% av arbets-
kostnaden 

dras av.Öppettider:
Mån-Fre 10-18, Lör-Sön 11-15
Varmt välkomna!

Hos oss finner Du allt från nya luckor till kompletta kök. Vi hjälper Er med kostnadsfri köksplanering. 
Fullständig monteringsservice. Fem års garanti. Allt måttanpassas. Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

Vi erbjuder bl.a:
Termolaminatluckor

Massiva luckor • Fanerade luckor 
Lackerade luckor • Bänkskivor 

Diskbänkar • Skåp 
Fläktar • Kaklingsarbete 

Golvläggning • ROT

INFRA KÖK

kurantreklam

Komplett kök 
från 29.900:-

Luckbyte! 
14 luckor, 5 lådor 

6.900:-
(samtliga priser inkl moms)

FRÅN KÖKSDRÖM 
TILL DRÖMKÖK !
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hammarby-

HÖJDEN

MITT KVARTER

 Extremskidåkaren 
 Johan Jonsson 
 balanserar på gränsen 
till det farliga. Hemma 
i Hammarbyhöjden 
lever han också extremt.  
 Extremt bra.
TEXT  PONTUS HELLSTRÖM FOTO  OSKAR OMNE

>

”Jag trivs extremt bra!”

JOHAN JONSSONS
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MITT KVARTER

skibum, men jag vet inte om det finns några 
bums kvar längre. Det har blivit mer och mer 
professionellt och många utövare har tunga 
sponsorer och filmare bakom sig i dag.

På vinterhalvåret har Johan sin bas på 
skidorten Engelberg i Schweiz. Men hem-
ma i Sverige är det Hammarbyhöjden som 
gäller. Och att han trivs är en underdrift.

– Om jag skulle få byta min lägenhet 
rakt av mot en likadan på Södermalm, då 
skulle jag inte göra det om jag inte fick sälja 
den och flytta tillbaka direkt.

Vi går en promenad mot centrum och 
samtidigt som Johan visar upp sina favorit-

Johan Jonsson är en av Sveriges 
främsta freerideåkare. Att beskriva 
sporten är svårt. Men för att göra 
det enkelt handlar det om extrem 

skidåkning – alltså hopp från klippor, 
helikopterskidåkning på glaciärer och 
puderåkning ner för kraftigt sluttande alp-
väggar. Det finns ett flertal tävlingar inom 
freeride, men oftast rör det sig om en djup 
förälskelse till att åka skidor. Där vanligt 
folk aldrig vågar åka.

– Jag får ingen kick av att göra något 
som är livsfarligt. Jag gör snarare något jag 
vet att jag klarar av, där konsekvensen av 
en miss inte blir döden, säger han när vi 
träffas i hans lägenhet på Malmövägen.

Johan är född och uppväxt i Malung. 
Han gick skidgymnasiet och var länge en 
lovande utförsåkare. Men i tonåren började 
han intressera sig för extremskidåkning 
och efter en alldeles särskild händelse efter 
gymnasiet tog han sin packning och flydde 
till bergstopparna i USA.

– Jag kraschade med farsans bil. Du vet, 
bor man i Malung och är 20 år finns det 
inte så mycket att göra. Då är man ute och 
sladdar med bilen. Efteråt vågade jag inte 
berätta det för farsan. Så i stället bokade jag 
och en kompis två biljetter till USA samma 
dag. Sen stack jag bara.

Johan poängterar att hans far är en väl-
digt snäll person, men att det nog var bäst 
om han ”rymde” ett tag. Samtidigt lockade 
skidåkningen i USA.

– Det är en livsstil att hålla på med 
extremskidåkning och jag fastnade för den 
ganska snabbt. Förr kallades man väl för 

JOHAN JONSSON
Ålder: 33 år.
Bor: I en tvåa i Hammarbyhöjden.
Yrke: Extremskidåkare, frilansskri-
bent.
Familj: Sambon Bea och Pôjkon.
Intressen: Cykla och flugfiske.
Lyssnar på: Det bästa ur alla genrer.
Äter helst: Vilt eller annat som inte 
förstör miljön.

1

SVERIGES GLADASTE 

PIZZABAGARE
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>

MITT KVARTER

HAMMARBY PIZZERIA
Klassisk pizzeria som öppnade 

i Hammarbyhöjdens centrum 
redan 1985. Enligt Johan har de 
en grymt god vegetarisk pizza. 
Men det bästa av allt, de har också 
Sveriges gladaste pizzabagare.

SKOGEN, RUNT KNUTEN
Det Johan menar med 

”skogen” är den skog som tar 
vid där Hammarbybacken slutar 
och sedan breder ut sig över 
hela Nackareservatet. En viktig 
träningsplats som enligt Johan är 
en Sveriges bästa platser för ett 
annat av hans intressen – cykla 
mountainbike.

KÖKET
När Johan inte åker skidor 

arbetar han som redaktör på ma-
gasinet Alpinkultur.se och frilansar 
åt flera skidtidningar och sajter. 
Reportagen skriver han oftast på 
laptoppen hemma i köket. En helig 
plats som har en extremt hårt 
arbetande kaffebryggare.

HAMMARBYBACKEN
En skidbacke runt knuten är 

ett måste för en extremskidåkare. 
Men Johan besöker främst top-
pen av Hammarbybacken för att 
njuta av utsikten och bli påmind 
om skogarna i Dalarna.

BONNE FEMME
Mysigt litet kvarters bageri 

som ligger ett stenkast från 
Johans port på Malmövägen. Hit 
går han gärna för att köpa nybakat 
bröd, kanelbullar eller luncher. Har 
också en cateringverksamhet och 
matlagningskurser.

5

Johans
smultronställen

1

3

2

4

” Om jag skulle få byta min 
 lägenhet rakt av mot en 

l ikadan på Södermalm, då 
skulle jag inte göra det om jag 

inte fick sälja den och flytta 
tillbaka direkt.”

2

3
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MITT KVARTER

ställen fördjupar han sig i varför han är så 
förtjust i ”Höjden”.

– Det är väldigt blandat med folk här. 
Familjer, unga, gamla och gamla. Det gillar 
jag. Och även om hipstrarna börjar hitta 
hit så är det fortfarande skön stämning och 
inte så skitnödigt.

Han pekar på pizzerian vid torget.
– Där inne jobbar Sveriges gladaste 

pizzabagare. Och det är en annan sak med 
Hammarbyhöjden, alla är snälla här.

Den glada pizzabagaren heter Daniel 
Usta och när vi hälsar på berättar han om 
förvandlingen som skett i Hammarbyhöj-
den sedan hans far öppnade restaurangen 
1985. Eller snarare förvandlingen som inte 
har skett.

– Nu när jag tänker efter ser det precis li-
kadant ut nu som då, säger han och skrattar.

När Johan tar oss upp till toppen av 
Hammarbybacken ger han en annan 
förklaring till varför en skidälskande grabb 
från Malung till slut hittade hem i Ham-
marbyhöjden.

– Jag går ofta upp hit, även om jag inte 
åker så mycket skidor här. Tittar man åt ett 
håll ser man storstaden breda ut sig och tit-
tar man åt andra hållet är det bara skog så 
långt ögat når. Jag kommer ju från Dalarna, 
och då älskar man skog.

Närmast väntar schweiziska Alperna för 
honom och om allt går bra vill han avsluta 
säsongen i Haines i Alaska.

– Hammarbybacken i all ära, men det är 
något helt annat att åka skidor i Alaska. ✱

4

5

STAD MÖTER SKOG

Från Hammarby
backen är utsikten 

fantastisk.



Ett kök i din smak
– nya luckor är lösningen
Våra luckor passar alla typer av skåp, även badrumsluckor och garderobs-
dörrar. Vi levererar luckor i valfri spårfräsning, färg och träslag, kort sagt 
precis som du vill ha det. Titta gärna in på vår hemsida för lite inspiration. 
Vi tillhandahåller räntefria lån.

Scanna QR-koden för
mer information.

www.sormlandskok.se

För kostnadsfritt 
hembesök ring: 

08 - 408 324 40

Nytt 
     kök?

 llätseb hco gniR

!golatak ayn råv
Nöjda

kunder i
17 år!
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NIKLASSONS MARKISER AB 

Sockengränd 2   120 40 Årsta 
Tel: 08-722 9015 

E-post: niklassonsmarkiser@telia.com  
www.niklassons.nu  

Vi på Niklassons markiser  
har egen tillverkning av solskydd i våra lokaler i Årsta.  
Nu erbjuder vi er 30% rabatt på våra markiser och 
50% på persienner på gällande prislista.  
Vi skräddarsyr även andra solskyddslösningar som 
solfilm, rullgardiner, mörkläggningar och  
vertikalgardiner samt har vi även balkongskydd i tyg, 
glasfiber och pvc. 
 

Kontakta gärna oss för rådgivning 
och kostnadsförslag. 
 
Vår butik och utställning har öppet: 
 Mån-Tors  8-17        lunch stängt 
 Fredag       8-15            12-13 

 

 

Nytt kök, nya luckor, 
nytt badrum? 

vit 
VI HJÄLPER DIG MED ALLT! 

vit 
Välkommen till vår butik i Hornstull! 

 
Kök: Peder Pettersson   

petterssonpeder@gmail.com 070 819 73 31 
Bad: Lasse Ljungwald  

cd.kokbad@gmail.com 076-338 42 51 
 

www.cdkokbad.se 
Bergsundstrand 39, Stockholm 
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Varmt, ljust och mysigt. Så är 
det i solrummet med UV-belys-
ning på äldreboendet Enebacken 
i  Åkersberga. Här ordnas olika ty-
per av aktiviteter som  festligheter, 
vernissager och massage. Det 
finns även speciella tider för den 
som  behöver en stund för sig själv. 

Rummet kommer alla boende – 
och närstående – till nytta och 
glädje.

– Det är en jättetillgång, något 
helt unikt som vi kan erbjuda 
våra boenden. Alla som bor här 
 upplever rummet som något 
 väldigt positivt, säger Anette 

Josefsson, som är verksamhetschef 
på Enebacken.

För de 108 personer som bor på 
Enebacken finns rummet till-
gängligt året om, men personalen 
 rekommenderar att sitta max en tim-
me per dag i rummet. Det motsvarar 
ungefär 20 minuter ute i solen.

På Enebacken 
 lyser solen året om

Några av de positiva 
 effekterna med solrum är:
1. Lindring av stelhet och värk
2. Ökat välbefinnande
3. Påfyllning av Dvitamin
4. Mental avkoppling



Fleminggatan 17, Stockholm, Tel. 08-654 29 00, Mån-Fre 10-18, Lör 10-16, Sön 12-16
Kungsholmsgatan 17, Stockholm, Tel. 08-654 29 01, Mån-Fre 11-18, Lör 12-16

Handla på webben www.ljusbutik.se

KONTAKTA HSB  
i Stockholms län
Stockholm: 010-442 11 00
servicecenter.stockholm@hsb.se
Norra Stor-Stockholm: 
010-442 50 00 • kundcenter61@hsb.se
Södertälje: 08-554 226 00,  
info@sodertalje.hsb.se
Södertörn: 08-608 68 00,  
info.sodertorn@hsb.se
Arlanda: 08-594 510 80 • hsb.se/arlanda

AKTUELLT

I HSB Portalen finns bostadsinformation, 
avier, nyheter och möjlighet att få hjälp med 
ärenden direkt via webbsidan. Är du bo-
sparare kan du se dina bosparpoäng. Dess-
utom kan du göra intresseanmälan till HSB 
Stockholms lediga hyreslägenheter via HSB 
Portalen. Registrerar du din e-postadress 
kan du också få boenderelaterad i nformation 
skickad direkt till dig. I HSB Portalen når 
du våra tjänster dygnet runt! Logga in på 
hsb.se/minasidor med ditt personnummer 
och lösenord. Ditt lösenord får du per brev 
under februari månad.

Läs mer om HSB Portalen på hsb.se/ 
stockholm/hsbportalen.

Snöröjning, lövfix och gräsklippning. 
Förutom att hjälpa till med fastighets-
skötseln på HSB Södertörn har Johan 
Hörnfeldt även haft vernissage för sina 
konstverk på HSB i Hallunda.

Vad ställde du ut på vernissagen?
– Åtta tavlor och en träskulptur. Det 

gemensamma temat var HSB och varje 
föremål hade sitt eget budskap till exempel 
frihet, bygga bo och omtanke. 
Fick du sålt något?

– Fem av tavlorna såldes första kvällen 
och jag fick också två beställningar på nya 
tavlor.
Du arbetstränar som fastighetsskötare 
på HSB Södertörn, hur kommer det sig?

– Jag har aspergers och via min dag-
verksamhetsgrupp i Tumba kommun fick 
jag möjlighet att börja på HSB Södertörn. 
Jag började på mark och trädgård men 
efter att jag lärde känna fastighetsskötaren 
Andreas Granström på Brf Timotejen i 
Hallunda började jag jobba där och fick 
ansvara för en del av hans arbetsuppgif-
ter.

Fastighetsskötare med konstintresse

JOHAN HÖRNFELDT
Ålder: 37 år.
Gör: Arbetstränar som fastighetsskötare 
på HSB Södertörn. 
Fritiden: Tränar judo och innebandy, 
spelar gitarr och målar. 

Vad är det bästa med jobbet på HSB?
– Jag får prova på många olika arbets-

uppgifter, så jag lär mig mycket. För mig är 
det viktigt att bli klar med det jag tar mig an.

Premiär för HSB Portalen

TEXT  EMILY ASSERBÄCK 



Som medlem i HSB Stockholms län får du många exklusiva och förmånliga erbjudanden.

MÅNGA BOLLAR I LUFTEN!

* För att läsa mer om matcher och bandyskolor gå in på www.hammarbybandy.se
** Gäller 100 HSB-platser/match 2012. Matchdagar och tider hittar du på www.aikfotboll.se

Alla erbjudanden gäller mot uppvisande av HSB-medlemskort.

Foto: Stéfan Bertolotti

Alla HSB-medlemmar får 50% rabatt på alla Tyresö FF:s hemmamatcher, där världsstjärnan Marta spelar. 
29 september kl.16.00 kan du se henne spela HSB-match mot Umeå på Tyresövallen. 
På plats kommer det finnas ett HSB VIP-tält och under dagen bjuder vi på flera överraskningar!  

SE VÄRLDSSTJÄRNAN 

MARTA!

50% RABATT PÅ AIK-MATCHER 
NÄR DU BOKAR PÅ HSB.SE

Under hela säsongen får du som är HSB-medlem 
50% rabatt på biljetter till utvalda AIK-matcher**. 
Missa inte AIK:s sista säsong på Råsunda!

Boka dina biljetter via www.hsb.se/medlemskap/
medlemsformaner för att få rabatten på biljetterna. GÅ HELA FAMILJEN PÅ BANDY

MEN BETALA BARA FÖR EN
Under Hammarby Bandys alla hemmamatcher har 
HSB-medlemmar möjlighet att gå hela familjen 
men bara betala för en biljett. 
Visa upp ditt medlemskort när du köper biljetter 
så får du de andra biljetterna på köpet. 
Dessutom kan barn prova på bandyskola gratis 
och därefter få 50% rabatt på bandyskolan*.

Gå med i Sunfleets bilpool så slipper 
du byta däck, betala dyra kostnader för 
parkering eller fundera på var bilen 
ska stå när du inte använder den.  
Sunfleet är ett klimatsmart, enkelt och 
hållbart alternativ för alla som inte vill 
äga en egen bil men samtidigt ha 

fri tillgång till bil för kortare 
transporter och resor. Bilpoolerna 
finns på 15 ställen runtom i 
Stockholm. Som HSB-medlem betalar 
du bara för åtta månader av årets tolv 
och dessutom slipper du betala 
startavgift. En bra deal helt enkelt! 

 Kostnad: 149 kr/månaden i åtta 
månader, 0 kr/månaden i fyra månader 
(värde 596 kr), startavgift 0 kr  
(värde 395 kr)
 
Mer info: www.sunfleet.com eller ring 
031-757 65 00

Sunfleet – bil bara när du vill

Länsförsäkringar har funnits ända sedan 1801. För dig som 
HSB-medlem erbjuder vi bostadsförmedling med exklusiv 
marknadsföring för att försäljningspriset ska bli så högt som 
möjligt, utan att det kostar mer för dig. 

Dessutom annonseras din lägenhet både i DNs 
bostadsbilaga och i aktuell lokaltidning utan extra kostnad. 

Läs mer: www.hsb.se/medlemskap/medlemsformaner 
eller lansforsakringar.se

Fastighetsförmedling till fast pris


