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utgiven av föreningens styrelse

Ansvarig utgivare: Göran Wollmer

Efter en varm och torr sommar kommer här lite intressant höstläsning.

TÄNK PÅ ………

- att beakta reglerna för tvättider. Vi har fått
klagomål på att så inte alltid är fallet.
Så här en liten repetition vad som gäller.
- Tvättstugan:   Mellan 07.00 – 21.00   
- Torkrummet: Under tvättpasset plus 30 minuter

efter avslutat tvättpass. På kvällen
fram till 22.00

Fett slammar igen avloppssystemen
och kan medföra igenproppade rör och behov
av rensningsåtgärder. Undvik detta genom att
samla in förbrukat matfett på flaska genom att använ-
da en fettratt. Som en höstpresent kommer vi att dela
ut en tratt till samtliga lägenheter den 30/8
Om Ni inte är hemma går det bra att hämta den
på vicevärdskontoret under ordinarie öppettider.

En liten höstpresent – en fettratt

- att Ni kan få se en del okända ansikten som går
runt och tittar på husen. Som Ni kunde läsa om i
skrivelsen om underhållsarbete, planeras en 
del arbete för fönster, husfasader och tak. 
Eftersom ett anbudsförfarande pågår 
kan det dyka upp representanter för de olika
entreprenörerna som går runt och tittar på 
husen för att få underlag till ett projektanbud.

Brandvarnare – en viktig detalj som räddar 
både liv och egendom

Det är viktigt att vi har funktionsdugliga
brandvarnare monterade. De bör testas
med jämna mellanrum. Speciellt om
lägenheten stått tom en längre tid vid 
t.ex. en semesterresa. 
Brandvarnare tillhandahålles kostnadsfritt av 
föreningen liksom byte av uttjänta batterier. Kravet är
en brandvarnare för 2-rums lägenheter och två för 
3- och 4-rums lägenheter. Vid elstatuskontrollen visade
sig att en hel del lägenheter saknar godkänd utrustning.
Ni som vet med Er att Ni ej har fullgott skydd kontakta
omgående Christoffer så hjälper han Er med 
installation eller byte av batteri. Och som sagt. Det är
kostnadsfritt….

Grillfesten som blev till fest utan grill

Den 3:e Augusti anordnades en
grillfest som beroende på
eldningsförbudet blev till en fest 
utan att kunna tända grillen. Men 
med alternativ mat, god dryck
och gott humör blev det ändå en
trevlig tillställning.

Våra balkonger

Sista garantibesiktningen är nu 
avklarad. En hel del balkonger 
har fortfarande fel som skall 
åtgärdas och som regleras av 
garantivillkoren. Efter kontroll hur åtgärderna kan 
utföras på bästa sätt kommer arbetet att påbörjas.
Exakt när är ännu inte klart men ni som berörs
kommer att bli informerade i god tid.

Grillningsförbudet helt upphävt

Nu är det fritt fram igen
att grilla. Den 21.8 upphörde
grillförbudet helt. Säsongen
börjar lida mot sill slut men än
kanske det kan bli några fina grilldagar.



HSB - från start tills idag

I tidigare nummer har vi berättat lite om punkthusen från dess tillkomst till
situationen idag. Som Ni ju alla vet ägs och förvaltas husen av HSB.
I kommande nummer  berättar vi lite om HSB, hur det startade
och hur man har utvecklats till Sveriges största bostadsrättsförening.

HSB bildas

HSB, som står för Hyresgästernas Sparkasse och 
Byggnadsförening, grundades i bostadsbristens 
Stockholm den 6 Juli 1923. 1924 bildas HSB.s riksför-
bund och samma år står de fyra första husen klara
i Stockholm. Hyran uppgick till 25 kronor/m2.

HSB blev snabbt banbrytande inom flera områden 
bl.a. genom att inrätta sopnedkast och tvättstugor
med dåtidens modernaste tvättmaskiner i varje
hus, samt att förse alla lägenheter med badrum.
En intressant detalj är att tvättmaskinerna inte alltid
mottogs med entusiasm. Många ansåg att de
skulle förstöra tvätten! 
Under slutet av 20-talet tog HSB initiativet att även 
starta lekstugor.

Några bilder från 20- och 30 talets HSB hus

Köksinteriör – 20 talet Tvättstuga – 20 talet

Vardagsrum – 30 taletBadrum – 30 talet

1924 Första numret av Vårt hus utkommer – HSB:s
första medlemstidning.

1939 Ny köksstandard vilket innebär en bänkhöjd 
på 90 cm och kylskåp i alla lägenheter

Några andra viktiga händelser från 
HSB:s barndom 

Några kända ansikten som haft stor 
betydelse för HSB:s utveckling.

Sven Wallander 1890 – 1968
Initiativtagare till bildandet av HSB.
VD för Riksförbundet och chef för
HSB arkitektförbund fram till 1958.
Tog beslut om många moderniseringar
och åtgärder för att reducera 
byggkostnaderna.

Ulla Lindström 1908 - 1999
Redaktör för Vår bostad 1937 -1946
Sedermera statsråd i Tage Erlanders
regering 1954 – 1966. Blev känd för att
inte niga för den engelska drottningen
vid ett statsbesök 1956.

Alva Myrdal 1902 – 1986
Var med och formade HSB:s sociala
verksamhet. Blev 1936 rektor för
Socialpedagogiska seminariet där bl.a.
pedagoger till HSB:S ”lekstugor”
utbildades. Alva Myrdal var ofta en 
omstridd person med marxistiska
åsikter. Hon var statsråd 1966 – 1973
och fick nobels fredspris 1982.

HSB under efterkrigstiden
För att rationalisera och minska byggkostnaderna
infördes en särskild HSB-standard som fick stå modell
för svensk standardisering av byggandet. HSB  
utvecklade en rad egna industriverksamheter t.ex.
ett stenbrott för brytning av marmor i Kolmården och
flera snickerifabriker. Dessa verksamheter avvecklades
under 1980-talet. Fram till slutet av 1970-talet bedrev 
HSB småhusproduktion genom Borohus AB och man
hade ett eget byggföretag, HSB Bygg AB, som
avvecklades i slutet av 1990-talet samt ett vårdföretag
Grannskapsservice AB som även det avvecklades i 
slutet av 1990-talet. 
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