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Hej!
Välkommen till sommarens nummer av HebaVärden som nu bär vår nya
logotyp. Under våren har vårt nya utseende slagit ut i full blom med ny logotyp och en uppdaterad version av vår hemsida. Det var dags för oss att ge
Heba ett lyft visuellt, för att vårt yttre ska vara lika tidsenligt som verksamheten i övrigt. I slutet av juli står vårt nyrenoverade kontor på Timmermansgatan klart. Vi har rustat upp kontoret och skapat en ny välkomnande
del för besökare. Vi vill att kontoret ska vara en trivsam och inbjudande
plats för medarbetare och besökare. En plats där vi mår bra. Vår satsning
rimmar väl med social hållbarhet, ett begrepp som används flitigt idag.
För oss på Heba handlar social hållbarhet om att ta hand om medarbetare,
hyresgäster och att ta ett ansvar i samhället.
Under pandemin har vi tagit del av rapporter i media om att våld i nära
relationer ökat. Det gör mig bedrövad! Att säga ifrån och sprida kunskap om
hur vi alla kan hjälpa faller sig naturligt inom ramen för vårt samhällsansvar.
I det här numret av tidningen tipsar vi om vart du kan vända dig om du
misstänker att någon far illa eller om du själv är utsatt. Du kan också ta del
av vilka organisationer Heba stöttar som del i vårt samhällsengagemang.
Positivt är att covid-kurvan pekar åt rätt håll i takt med att vi vaccinerar
oss. På Heba fortsätter vi att ta ansvar för att minimera smittan, samtidigt
som vi gör vårt bästa för att upprätthålla vår service så långt det går. Som
hyresgäster bidrar ni på ett fantastiskt sätt. Det dagliga och fina samarbetet
som sker mellan er hyresgäster, våra medarbetare och våra entreprenörer
gör mig väldigt glad.
Tidningen bjuder även till sommarläsning om stadsbyggnadshistoria i
Hökarängen där Heba har många fastigheter, tips om hur du gör balkongen
fin och hur du städar miljövänligt. Du får också händiga råd för att få cykeln
i toppskick. Varför inte ta en cykeltur och hälsa på oss i vårt nya kontor till
hösten. Vi ser fram emot att kunna träffas i verkliga livet igen.
Trevlig sommar!
Patrik

Eva Wase, kommunikationschef på
Heba tillsammans med Björn Nielsen,
drifttekniker Heba.
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Hebas affärsidé är att erbjuda människor i
Stockholmsområdet ett hållbart, attraktivt och
tryggt boende. Det gör vi genom att vara en
långsiktig fastighetsägare med en engagerad
förvaltning och fastighetsutveckling. Hebakoncernen omfattar 68 fastigheter, varav sju
samhällsfastigheter. Antal bostäder är cirka
3 300 och antal lokaler är cirka 370. Heba är
sedan år 1994 noterat på NASDAQ Stockholm
AB Nordic Mid Cap.

Heba Fastighets AB
Adress: Box 17006, 104 62 Stockholm
Besöksadress: Timmermansgatan 31
Telefon 08-442 22 40
E-post: info@hebafast.se
www.hebafast.se

”Det är kul att kunna hjälpa
till och min förhoppning är
alltid att de personer jag är
i kontakt med snabbt ska
få den hjälp de behöver.”

Om Magnus Carlberg
Har jobbat på Heba sedan 2012
Intressen: familj, matlagning och padel

Magnus och kollegan
Otilia hjälper tusentals
hyresgäster varje år
Hebas kundtjänst tar hand om alla de ärenden som kommer
in via telefonsamtal och e-post. Alla som kontaktar Heba via
telefon blir bemötta av Magnus och hans kollega Otilia.
– Jag har jobbat på Heba så pass länge nu att jag har haft möjlighet att lära känna många hyresgäster, vilket är väldigt roligt,
säger Magnus.
Hur arbetar ni på Hebas kundtjänst?
– Vi finns här för hyresgästerna och tar hand om de ärenden som
kommer in, stort som smått. Många som ringer in till oss vill
göra en felanmälan. Det vanligaste är att något har gått sönder,
exempelvis en brandvarnare som plötsligt inte fungerar, eller en
kran som står och droppar. Efter att en felanmälan är gjord ser
våra tekniker till att problemet snabbt blir åtgärdat. Vi får också
in många förfrågningar från personer som vill bli hyresgäster
hos Heba, säger Magnus.
Vad ska man tänka på när man kontaktar er?
– Man ska inte vara rädd för att ringa eller höra av sig till oss! Om
man väntar för länge med att kontakta oss är risken att ett litet
fel kan utvecklas till ett större problem. En läcka kan exempelvis
bli betydligt värre om man inte agerar direkt, säger Magnus.
– Det är också viktigt för trivseln hemma att man har ett
välfungerande boende. Mitt budskap är därför att man inte

ska vänta med att höra av sig. Ett boende är ofta bland det
viktigaste man har och vi är mycket måna om att alla hyresgäster
ska ha det bra.
Hur har pandemin påverkat sättet ni jobbar på?
– Vi märker att vissa felanmälningar tar lite tid, då vissa tvekar
inför att få besök av en tekniker hemma. Vi är dock måna om att
alla inblandade ska skyddas och har därför flera nya rutiner på
plats. Till exempel ser vi till att i största möjliga mån hålla
avstånd och vi ser gärna att de boende befinner sig utanför
lägenheten när felen åtgärdas. Då blir det tryggare för alla,
säger Magnus.
Ny app ska underlätta för de boende

Antalet hyresgäster hos Heba ökar ständigt och man behöver
därför hitta nya sätt som gör det lättare för de boende att komma
i kontakt med företagets kundtjänst.
– Vi har nyligen testat en boendeapp i några av våra fastigheter.
Appen täcker in i stort sett alla typer av ärenden. Från hösten
kommer den successivt bli tillgänglig för alla hyresgäster. Förhoppningen är att appen ska underlätta för de boende, då man
slipper stå i telefonkö eller logga in på datorn. Men självklart
kommer det även fortsättningsvis gå bra att kontakta oss via
både telefon och e-post, avslutar Magnus.
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HÖKARÄNGEN

Torpet som
förvandlades
till folkhemmet

Före spaden sattes i jorden 1946 bodde här 45 personer.
Samma år uppfördes de första lamellhusområdena i Hökarängen
som med tiden skulle utgöra sinnebilden för Folkhemmet. Några
år senare hade stadsdelen vuxit till 16 000 invånare, och även om
skaran har minskat något under årens lopp står området kvar,
och är förvånansvärt intakt.

”Nästa station,
Hökarängen”.
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Efter knappt tjugo minuters färd från city
på den gröna linjen rullar tunnelbane
tåget in på perrongen. Här ligger närförorten som är närmast klassisk mark för
arkitekter och stadsplanerare. Hela
stadsdelen är ett stycke arkitekturhistoria, närmare bestämt ett utsnitt från
1940- och 1950-talen när den mesta av
bebyggelsen kom till.
Det börjar redan på tunnelbanestationen, som är ritad av Peter Celsing, mannen som är mest känd för Riksbankshuset
och Kulturhuset. Efterkrigstidens stora

arkitekturnamn fortsätter att passera
revy på vandringen genom de olika
områdena i Hökarängen, och i centrum
för dem alla, David Helldén, som här fått
ett eget torg uppkallat efter sig. Han var
inte bara hjärnan bakom Hökarängen,
utan hade ett finger med i det mesta som
hände på den tiden i Stockholm. Det var
Helldéns ritningar som låg till grund för
Hökarängens centrum, som då var en
arkitektonisk innovation med bilfri
gågata och butiker som tog emot varutransporterna på baksidan av trevånings-

HÖKARÄNGEN

Hebas fastigheter i Hökarängen är
tidstypiska för efterkrigstiden. Sadeltak och fasader i varma jordfärger, kan
ses som en reaktion mot 1930-talets
strama funkisstil.

husen. Gångstråket avslutades av det
karakteristiska punkthuset, som med sina
åtta våningar reste sig högt över de
omgivande husen och skulle få många
efterföljare i Stockholm och i andra
städer runtom i Sverige.
Den mesta av bebyggelsen i Hökar
ängen består av trevåningslängor, så
kallade lamellhus. Här finns även fyra
våningshus, men dessa kostade mer att
bygga vilket inte var oviktigt.
”Trevåningshusen var lätta att placera
in i naturlandskapen och man slapp bygga
in hiss som var nödvändigt i ett hus med
fyra våningar, vilket skulle gjort det dyrare.
På den här tiden överfördes byggkostnaderna direkt ner till hyrorna”, säger Per
Olgarsson, byggnadsantikvarie på Stadsmuseet i Stockholm.
Dessa limpor till hus skulle bli så vanligt
förekommande i den svenska stadsbilden
att de rymmer en klar majoritet av Sveriges alla lägenheter. De är nog så nära
Folkhemmet man kan komma. Husen
som byggdes i Hökarängen och på andra
håll från 1946 och de närmaste åren en bit
in på 1950-talet var en reaktion mot
1930-talets radikala funkisstil med dess
strama former. Funkishusens platta tak
och släta fasader i ljus puts förkastades
och ersattes av hus med sadeltak och
fasader i alla möjliga varma jordfärger.
Den grova spritputsen som varit vanlig på
1890-talet hade tagits till heder igen.
I det område som kallas för Krydd
hyllan, uppkallat för att den ligger på en
höjd och för att gatorna har namn efter
olika kryddor, är det minsann inte den
vanligt förekommande brungrå Hökar
ängsfärgen som gäller. Här sprakar huskropparna i olika kulörer, om än milda
och nedtonade. Någon länga går i pistagegrönt, en annan i gult, ytterligare en har
en mörkrosa ton, medan en husfasad
lyser upp i mättat grönt.
Vissa av husen uppe på Kryddhyllan
har balkonger, andra inte. Några har
entréer inramade av rött eller gult tegel,
en del har ett utskjutande tak över
ingången. Portarna är ofta i ek eller teak.

Typiskt är den stora omsorg som är nedlagd på material och detaljlösningar, och i
utformningen av fönster, balkonger och
smidesarbeten. På husens kortsidor har
varje våning ett burspråk.
”Det är utmärkande för den tidens nya
stadsdelar att man på olika sätt har försökt att individualisera husen. Man lade
ner särskilt mycket krut på husens
entréer”, säger Per Olgarsson.
Fram till strax efter kriget hade tvårummaren varit den vanligaste boende
formen i städerna. Folk bodde trångt och
livet var knapert, men det skulle successivt bli bättre och för hushåll med låga
inkomster infördes bostadsbidrag.
Lägenheterna i de nya husen i områden

som Hökarängen blev något rymligare
och inte fullt så kompakta som på 1930talet. Interiört blev sådant som garderober
fler, men den stora skillnaden var att
köken blev större och att matplatsen återigen sågs som en naturlig det av köket.
Trots reformen med bostadsbidrag
ansågs det dyrt att bo i de nyuppförda
husen.
”Vi skulle nog inte uppfatta det som
dyrt i dag, men på den tiden var boendekostnaderna något som ofta diskuterades i
pressen och i andra sammanhang, och det
skulle sedan få konsekvenser på 1960-talet
med det stora miljonprogrammet då allt
byggande rationaliserades hårt för att
hålla kostnaderna nere”, säger Per
Olgarsson.
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HÖKARÄNGEN

Visste du att Cornelis Vreeswijk har bott i en hyresrätt på Saltvägen 14
under några år på 1960-talet. Hans låt ”Kors vad fest i denna by”
handlar om Hökarängen, gangstrar, vresiga vicevärdar och friheten
med att bo i hyreshus.

En fördel med huslängorna var att de
kunde placeras ut och smälta in i terrängen. I Tobaksområdet finns många av
de kvaliteter som är typiska för Hökar
ängen. Den inre bebyggelsen bildar
gårdsrum genom att husen står vinkelrätt
mot varandra medan de tillsammans
utgör en gräns mot park och naturmark.
Områdets varierande terräng med berghällar är tillvaratagen genom att gatunätet och husgrupperna anpassats till olika
höjdnivåer.
Grannskapsplaneringen, med klart
urskiljbara enheter som de boende skulle
kunna känna sig hemma i, fick sitt
genombrott under 1940-talet. Karaktären
förstärks av bibehållna naturpartier och
anlagda parkstråk som skjuter in som
gröna lungor mellan kvarteren. Natur6

stråken ansluter till den orörda Sörmlandsnaturen och parkerna är utformade
i vad som beskrivits som den nordiska
romantiska funktionalistiska andan. Det
har även kallats Stockholmsstilen.
”Grönstråken är väldigt uttänkta. Här
är Hökarängen ett bra exempel. De är noga
planerade parker som ser ut som natur.
Stod där en fin ek så byggde man runt den.
Och redan då tänkte man på att separera
biltrafik från lekande barn. Stockholms
stilen blev internationellt omtalad”, säger
Per Olgarsson.
Senare skulle ett nytt ideal födas, ABCstaden som stod för Arbete, Bostad och
Centrum. Tanken var att samhällena
skulle vara självständiga gentemot inner-

staden. Här skulle man bo, gå i skola,
kunna handla i kvarterets butiker och, om
det krävdes, ta tunnelbanan in till innerstaden. Precis så som det var med Hökar
ängen. För att de boende i ABC-städerna
skulle slippa långa arbetsresor fanns
arbetsplatser med i planeringen för första
gången. Tydligast kom detta till uttryck
först senare, i 50-talets Vällingby. Så långt
i tankarna hade man inte kommit i
40-talets Hökarängen. Här fattades ett A.
En grundtanke med tillskapandet av
Hökarängen var att man ville ha en
blandning av folk som bodde här. Ett visst
tänkande i kategorier smög sig dock in. På
andra sidan tunnelbanan, i området längs
Nynäsvägen, Veckodagsområdet, byggdes
bostäderna först för att tjäna som genomgångslägenheter åt personer med sociala
problem, vilket ledde till en del kriminalitet. Hos grannen söder om, i området
Skönstaholm, byggdes radhus som fort
farande var hyresrätter men där hyrorna
var högre, och lockade dit en välutbildad
medelklass. Senare, en bit in på 1950talet, övergavs den här sortens
målgruppstänkande.
Trots de stora variationerna kan
Hökarängen beskrivas som ett homogent
och sammanhängande område, vilket blir
tydligt för den som tar sig tid att vandra
runt här.
Så här mot slutet av denna rundvandring har det blivit hög tid att fråga sig om
Nisse i Hökarängen fortfarande bor kvar
här. Den fiktive gestalten som skapades
av Aktuelltredaktionen på slutet av 1970talet för att personifiera genomsnittssvensken, den som tv-journalisterna ville
vända sig till i sin nyhetsrapportering, har
tyvärr inte gett sig till känna. Mycket kan
ju ha ändrats under alla dessa år.
Han har i alla fall fått en park upp
kallad efter sig – Nisses park – och är
även han ett stycke kulturhistoria. Och
frågan är om inte Nisse är mer känd för
allmänheten än de berömda farbröder
som för 75 år sedan fick för sig att dra
igång allt det här, som från början bara
bestod av ett litet torp, mitt ute någonstans i skogen.

TIPS

Så håller du din cykel
i bra skick i sommar
Cykeln är det perfekta färdmedlet under
sommarsäsongen och det kan vara klokt att
ge den lite extra omsorg innan du ger dig ut
på vägarna. Här får du tips och råd om hur
du servar din cykel på ett bra sätt, dels för
att den ska vara säker att använda, dels för
att den ska hålla så länge som möjligt.

Kontrollera bromsarna och cykelns övriga delar
Det kan vara klokt att börja med att kontrollera att cykelns
bromsar, reflexer och lampor fungerar som de ska. Är bromsbeläggen slitna eller dåliga så bör dessa bytas och det är då
bäst och säkrast att låta en cykelreparatör justera dem.
Känn sedan efter att styret, alla skruvar, muttrar, vevarmar, ekrar och pedaler sitter fast ordentligt. Om du har en
oväxlad, tre-växlad, sju-växlad eller åtta-växlad cykel bör du
se till att kedjan är lagom spänd, den ska inte svaja mer än en
centimeter upp eller ner.
Rengör cykeln och förläng dess livslängd
Att tvätta din cykel regelbundet är bra och viktigt eftersom
det förlänger cykelns livslängd. Dessutom är det såklart trevligt att använda en ren och fräsch cykel! När du tvättar
cykeln går det bra att använda en svamp, mild tvål, vatten
och en torktrasa.
För att bli av med envis smuts kring kedjan och ramen kan
du använda en mjuk trasa eller borste. Därefter är det bara
att skölja av med vatten, men undvik att använda högtryckstvätten, då du riskerar att skada cykeln. Använd hellre
en vanlig trädgårdsslang. Det är viktigt att också tvätta
kedjan och ta bort grus och småsten.

Smörjning
Smörj sedan in alla rörliga delar på cykeln och glöm inte att
titta lite extra på kedjan. En smutsig och rostig kedja slits
snabbare och har större risk att gå av. Smörj in kedjan med
en kedjeolja som är anpassad till cyklar för att förlänga livslängden. Det finns två typer av oljor och det är viktigt att man
tar rätt.
Den första och vanligaste typen är en torr olja, eller Dry
Lube. Denna olja används när man cyklar i torra förhållanden på rena vägar, då den inte drar åt sig så mycket smuts och
därför håller din kedja ren och smidig. Den andra typen av
olja är den fetare varianten, eller Wet Oil. Denna olja
används i blöta och fuktiga förhållanden, då den torra oljan
helt enkelt inte ligger kvar på kedjan.
Inspektera däcken
Det är också viktigt att slutligen pumpa däcken och titta så
att de ser hela och fina ut. Passa då på att leta efter sprickor
eller skav som ofta kan uppstå på sidan av däcket. Är däcken
slitna eller i dåligt skick bör du byta ut dem för att slippa
otrevliga överraskningar. Det är vanligt att man passar på att
byta ut slangen i samma veva som däcket byts, detta för att
du ska ha helt nya och fräscha däck som rullar ut på
sommarvägarna.
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Natursköna bilder gör hissturen
till en njutning i Flemingsberg
I Hebas fastighet i Flemingsberg
utanför Stockholm möts hyresgäs
terna numera av vackra naturbilder.
Hela åtta hissar har här tapetserats
med olika motiv som röstats fram
av de boende. Bakom initiativet
står Magnus Ekström, förvaltare på
Heba.
– Jag fick idén under ett hotell
besök och tänkte att fina naturbil
der kunde skapa en välkomnande
känsla även hos oss på Heba.
Omröstning bland de boende
Under februari och mars genomfördes en
omröstning bland de boende i Hebas fastighet i Flemingsberg som består av totalt
åtta portar.
– Vi tog fram tre olika motiv och sedan
fick hyresgästerna i varje trapphus rösta
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på vilken bild de skulle vilja ha i sin hiss,
säger Magnus Ekström.
När motiven röstats fram tapetserades
insidan av hissen i respektive port med
den framröstade bilden.
Bilder som skapar ett välkomnande lugn
Gemensamt för bilderna är att de alla
föreställer vackra naturmotiv med skogsmiljöer och vatten. Populärast i omröstningen blev bilden som föreställer en
brygga i en sjö, men alla bilder fick röster
av de boende och pryder nu hissarna i
byggnaden i olika utsträckning.
– Vår förhoppning är att de vackra
naturmotiven ska ge de boende här en
lugn, trygg och välkomnande känsla när
de går till och från sitt hem, säger
Magnus.

Hur fick du idén till hissbilderna?
– Under ett hotellbesök i Göteborg för ett
par år sedan såg jag natursköna bilder i
hotellets hissar och tyckte att de skapade
en välkomnande och trevlig känsla. Jag
tänkte att det var en spännande idé, att
bilder skulle vara ett trevligt inslag även i
våra hissar på Heba. Jag tog idén vidare
för att testa om bilderna skulle uppskattas av de boende i Flemingsberg, säger
Magnus.
Positiva reaktioner hos de boende
Bland hyresgästerna i Flemingsberg har
reaktionerna på hissbilderna varit
mycket positiva.
–Många tycker att det är en trevlig idé
och ett roligt i nitiativ, avslutar Magnus.

Heba tar ansvar för
hållbarhet och miljö
På Heba skapar vi trygga och attraktiva bostads
områden som gör det möjligt för Stockholmsregionen
att växa och fler får möjlighet att ha en plats att kalla
sitt hem. Samtidigt arbetar vi för att minska vårt
klimatavtryck och för att underlätta för våra hyres
gäster att leva miljövänligt.
– Hållbarhet är hos oss på Heba aktuellt i allt vi gör
och ska likt ett paraply omfamna hela verksamheten,
säger Patrik Emanuelsson, vd på Heba.
Tre fokusområden
Heba bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete som återspeglas i
samtliga delar av verksamheten. Hållbarhetsarbetet bedrivs utifrån tre fokusområden – organisation, samhällsansvar och miljö.
Hebas hållbarhetsarbete ska säkerställa att bolaget kan uppnå

Hebas hållbarhetsmål
Hebas långsiktiga hållbarhetsmål är att verksamheten ska
vara klimatneutral senast 2045. Detta övergripande mål
mynnar ut i delmål som ska uppnås längst vägen.
För att kunna nå klimatneutralitet senast 2045 ska Heba:
• Påverka våra fjärrvärmeleverantörer att minska sina utsläpp.
• Ställa krav på avfallshantering vid upphandling.
• Använda Byggvarubedömningens godkända material.
• Minska koldioxidutsläppen genom att:
– Installera två bergvärmeanläggningar
(om möjligt i kombination med solceller) om året.
– Minska energianvändningen med 20 procent till år 2028.

sina långsiktiga hållbarhetsmål samt gå i linje med FN:s globala
mål för hållbar utveckling.
– Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar gällande
energi- och materialanvändning, vilket står för en stor del av
belastningen på vår miljö och vårt klimat. Bara uppvärmning av
fastigheter utgör cirka 35 procent av Sveriges totala energianvändning, säger Patrik Emanuelsson.
– När vi bygger nytt och renoverar ska materialet vara godkänt
och hållbart och byggavfall ska minimeras och omhändertas. Vi
ska installera anläggningar för förnyelsebar energi i befintliga
fastigheter, minska vår energianvändning och arbeta med våra
leverantörer av fjärrvärme för att de ska bli klimatneutrala. Vi
behöver även i största möjliga mån använda transporter som
drivs av fossilfria bränslen. Detta är några av de direktiv vi
jobbar efter för att uppnå våra mål på kort och lång sikt, säger
Patrik Emanuelsson.
Grön finansiering – vad innebär det?
Hebas övergripande hållbarhetsmål är att inte lämna något
negativt avtryck på miljön. Under 2020 tog Heba ytterligare ett
kliv i det långsiktiga hållbarhetsarbetet genom att utveckla ett
grönt ramverk som möjliggör en ökad andel hållbar finansiering.
Ambitionen är att Hebas alla nybyggnadsprojekt ska ha gröna
finansieringslösningar. Bland fördelarna med grön finansiering
kan nämnas minskat klimatavtryck och lägre kapitalkostnad.
Tack vare de energieffektiviseringar som Hebas renoverings
projekt medför, lever även flertalet ROT-projekt och förvärv av
befintliga fastigheter upp till hållbarhetskraven för grön
finansiering.

Uppfyllt mål:
• Heba bytte under förra året ut alla tjänstebilar för fastighetstekniker till elbilar.

Bergvärme och solceller minskade köpt
energi med 70 procent i Vällingby
Ett gott exempel på Hebas omställning till
förnyelsebar energi hittar vi i fastigheten
Pennvässaren, ett trevåningshus med 92
lägenheter i Vällingby. Under 2017–2019
installerades här en anläggning för
bergvärme i kombination med solceller.
Energisystemet baseras på frånluftsåtervinning och ett energilager i form av
energibrunnar. Solcellerna är dimensionerade efter elbehovet sommartid för att
få hög egenanvändning. Energisystemet
har visat sig generera en energibesparing
om cirka 70 procent köpt energi.
9

TIPS

Städa enkelt
utan kemikalier
Under våren och försommaren är det många som
vill fräscha upp hemmet lite extra. Med hjälp av
väl beprövade husmorstips slipper du köpa dyra
produkter – och städningen blir dessutom mer
miljövänlig. Här följer tips och knep som hjälper
dig att enkelt komma igång.

Kristallklara
fönster

Skinande
ren diskbänk

Ren och frisk doft
i kylskåpet

Du behöver: Hink eller sprayflaska, vatten, någon form av fönsterputs se nedan,
svamp eller svampduk, fönsterskrapa och
tidningspapper

Blanda hälften ättika och hälften vatten i
en blomspruta. Spruta på och låt verka en
stund. Torka sedan av med hushålls
papper och resultatet blir skinande rent!

Stäng av kylen och plocka ut allt som
finns däri. Placera ömtåliga livsmedel i
kylväskor. Tvätta ur kylskåpet med
ljummet vatten och diskmedel. Glöm inte
avfrostningshålet som ibland kan vara
igentäppt. Rensa det i så fall med hjälp
av en bomullstops, piprensare eller dylikt.
Om du har mögelproblem eller problem
med dålig lukt – torka efter med
3-procentig ättiksyralösning (1/2 dl 24 %
ättiksyra + 3,5 dl vatten). Vid dålig lukt
hjälper det också att sätta in en halv
citron med snittytan uppåt. Slå på
strömmen och plocka in maten först när
kylskåpet blivit kallt.

1. Spraya och/eller gnugga in fönster
putsen över hela fönstret. Använd
en svamp eller en svampduk.
2. Om du använder fönsterskrapa – var
noga med att torka rent skrapan efter
varje drag. Då slipper du smuts som
stannar kvar på skrapan och gör
fönstren randiga.
3. Torka efter med tidningspapper. Då
försvinner eventuella ränder. Tidnings
papper är både bättre och billigare än
till exempel hushållspapper.

Så gör du egen fönsterputs
Med ättika
1. Blanda 1 matsked diskmedel och 0,5 deciliter
ättika. För riktigt smutsiga fönster kan du
tillsätta 2 matskedar m
 ajsstärkelse.
2. Grunda med att tvätta först med kökssvamp
och diskmedelsvatten.
3. Häll mixen i en hink med 1 liter varmt vatten.
4. Tvätta fönstren och torka sedan torrt med
två luddfria trasor. Med den sista torkningen
tar du bort stärkelsen och du får bort det
sista av den festa smutsen.
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Med diskmedel
Fördelarna med att putsa fönster med
diskmedel är många. Det är billigt, det är
mindre risk för ränder på fönstren och du
slipper andas in kemikaliska fönsterputsmedel.
Diskmedlet gör dessutom att det blir mindre
friktion, vilket i sin tur gör det lättare att
använda gummiskrapan.
Men fungerar det verkligen? Ja! Tänk bara
på hur fina och klara glas blir av diskmedel när
du diskar. Faktum är att många professionella
fönsterputsare använder diskmedel. Ta ett
par droppar diskmedel i varmt vatten och
börja putsa.

Så gör du egen
allrengöring med
naturliga ingredienser
Tea tree-olja och citronjuice har båda
antibakteriella egenskaper. Gör en bra
allrengörare genom att blanda 10 droppar
citronjuice (eller citronskal som blivit över vid
matlagning) med 20 droppar tea tree-olja i
1 deciliter vatten. Detta fungerar perfekt vid
rengöring av kakel, köksytor och golv. Om du
vill att det ska dofta extra gott kan du blanda i
några droppar lavendelolja.
Källa: expressen.se/leva-och-bo/

Varje år släpps 30 000 laxar och havsöringar
ut i Stockholms ström – en händelse som
berättar att våren är här. Laxsläppet har blivit
till en tradition i Stockholm och visar hur rent
vatten vi har i vår huvudstad. Fiskutsättningen
genomförs av Stockholms stad och Fortum i
samarbete med Heba.

Laxsläppet – ett
säkert vårtecken
Livesänt laxsläpp
Den 3 maj var det dags för det årliga laxsläppet i Stockholms ström. Vanligtvis
samlar fiskutsättningen hundratals
intresserade stockholmare och turister.
På grund av den rådande pandemin valde
vi för andra året i rad att inte göra fisk
utsläppet till ett publikt evenemang.
Släppet organiserades därför även i år
utan närvaro av publik eller media, som
ett livesänt evenemang.
Ett världsunikt fiskevatten mitt i city
Precis som laxsläppet blivit en del av
Stockholms traditioner har laxarna blivit
en del av strömmen. Laxsläppet startades
1973 med syfte att bevara fiskbeståndet
och behålla möjligheten att fiska mitt i
city. Utsättningen av lax och havsöring i
Stockholms ström har bidragit till att det
i dag är ett av de artrikaste fiskevattnen i
Stockholm, med cirka 30 olika fiskarter.
De unga fiskarna som sätts ut simmar
till Stockholms skärgård och ut i Öster-

”Laxsläppet är ett
fint och konkret sätt
att vara med och bidra
till hållbarhet och
biologisk mångfald.”,
säger Patrik Emanuelsson,
vd på Heba.
sjön för att efter ett par år återkomma till
platsen de präglats på, i Stockholms
ström. Där kan sportfiskare och en intresserad allmänhet både ägna sig åt sportfiske och se en häpnadsväckande fisklek.
Fiskarna som kommer tillbaka år efter år
säkrar fiskbeståndet och är en symbol för
hur rent vatten vi har i vår huvudstad.
En häftig uppvisning
Att se hur tusentals fiskar forsar ned i
Strömmen är en mäktig upplevelse och
laxsläppet är en spännande dag för både
stora och små. För barnen är det ett till-

fälle att lära sig mer om vår rena huvudstad och för de lite äldre finns det möjligheter till fantastiskt fiske mitt mellan
operahuset och slottet.
Fritt sportfiske för alla
Sportfisket i Strömmen pågår året runt
och har sedan länge varit fritt. Fisket av
lax och havsöring i Stockholms ström tog
fart på 1970-talet i och med att reningsverk gjorde vattenkvaliteten bättre. Varje
år fångas stora havsöringar och laxar i
Stockholms ström. Rekordet för lax är
21,8 kilo och för havsöring 13,4 kilo. Fiske
klubben Strömstararna ger råd till dem
som är intresserade av att fiska i centrum
och är med och ordnar fisketävlingar
under året.
De fiskar som sätts ut nu får enligt lag
inte fiskas upp förrän de är minst 60 centimeter för lax och minst 50 centimeter
för havsöring, då väger de åtminstone
1,4 kilo.
Källa: via.tt.se, svt.se, fortum.se
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BO I HYRESRÄTT

Vackra växter och nätta utemöbler kan
förvandla din balkong till en härlig oas.
Med hjälp av blomlådor, vattenkannor och
textilier förstärker du enkelt mysfaktorn
ytterligare. 1. lampslinga från Lagerhaus,
2. plastmatta från Pappelina, 3. blomlåda
från Granit, 4. sittdyna från Granit,
5. självbevattnare i glas från Granit,
6. vattenkanna, Granit. 7. Rosmarin
på stam från Blomsterlandet.

3.

2.

7.

5.

6.

1.

4.

Sommarkänsla på balkongen
En inbjudande balkong kan ge
härlig känsla och släppa in somma
ren i lägenheten. Inredningsexpert
Jessica Roos på arkitektbyrån Varg
bjuder på sina bästa tips för
sommarbalkongen.
1. Grönska i olika nivåer
Satsa hellre på några få större växter än
många små för att lättare få till en lummig
oas. Placera i grupper och på olika nivåer.
Använd krukor i jordnära färger eller
stoppa växterna i korgar av naturfärgad
vass eller sisal så kommer grönskan fram.
Ta in färg genom växter med blommor i
samma kulör men i olika nyanser, blanda
upp med vita mindre blommor.
2. Stämningsfulla ljuskällor
Kombinera gärna en eller ett par ljus
slingor med lite större lampor med
12

levande ljus i form av flera ljuslyktor
i olika storlekar. Välj gärna ljuslyktor som
har inslag av naturmaterial som trä eller
bambu. Placera de olika ljuskällorna på
olika höjder och i hörnen för att förstora
intryck av balkongen. En del av balkongen
syns ofta inifrån lägenheten gör den delen
lite extra upplyst och fint ordnad.
3. Ombonat med textiler
Textilier ger ombonad trivsel och värme
på kvällar och svala dagar. Använd
sittdyna, minst en ryggkudde men gärna
fler, och pläd. Håll ihop färgskalan och
variera istället tjocklekar, material och
mönster. Då är det också lättare att förvara dem inomhus med övrig inredning
under regniga dagar. En enkel t rasmatta
eller matta för utomhusbruk ger ett
ombonat intryck och är skön att sätta
ner fötterna på.

Jessica Roos på Varg arkitekter är en
av arkitekterna som arbetat med att
rusta upp Hebas kontor. Läs om nya
kontoret på sida 15.

BO I HYRESRÄTT

Grillrecept för
ljumma sommarkvällar
Gör så här
Kyckling och marinad: Blanda
samman alla ingredienser till
marinaden, gärna i dubbla plastpåsar. Lägg filéerna i marinaden
och förslut påsen och låt marinera
minst 20 minuter. Vänd på påsen
då och då så att marinaden
kommer runt filéerna.
Örtsås: Blanda samman ingredienserna till örtsåsen och smaka av
med citronsaft, salt och peppar.
Ställ såsen svalt fram till servering.
Couscous: Mixa spenat och
okokt couscous i en mixer. Koka
sedan couscous- och spenatblandningen enligt anvisningen
på förpackningen. Hacka persiljan
fint och blanda ner den. Smaka av
med salt och peppar.
Primörer och citron: Ansa
sockerärtor och sparris. Skär
sparrisen i bitar på snedden.
Dela lökarna i 4 delar om de är
stora, 2 delar om det är små lökar.
Dela citronen i halvor.
Kyckling: Grilla kycklingen tills
innertemperaturen är 72°C, vänd
den några gånger under grillningen. Samtidigt som kycklingen
ligger på grillen, grilla även citronhalvorna försiktigt med snittytan
ner mot grillen så de får en fin
grillad yta. Desto längre citronen
grillas desto sötare smak får
saften. Grilla tomaterna.

Sommarkyckling med
primörer och grillad citron
Ordna enkelt en härlig grillkväll
genom att grilla kyckling, citron
och blanda ihop en somrig örtsås.
Servera med grön couscous och
stekta grönsaker och toppa med
den sötsyrliga saften från dina
grillade citroner – mums!
4 portioner, under 60 min
Ingredienser
4 st minutfiléer av kyckling

Marinad
1 dl rapsolja
2 msk balsamvinäger
1 msk tomatpuré
1 msk kinesisk soja
1 stor pressad vitlöksklyfta
1 krm rökigt paprikapulver
½ tsk salt
1 tsk farinsocker eller honung
Örtsås
2 dl crème fraiche (34%)
2–3 msk majonnäs
1 msk skuren gräslök
1 msk hackad persilja
½ mask hackad dill
6–7 droppar tabasco
Några droppar citronsaft
Salt och peppar

Grön couscous
65 g babyspenat
4 port couscous
½ kruka kruspersilja

Primörer: Stek samtidigt sockerärtor, sparris och lök i en stekpanna på grillen med en rejäl klick
smör. Krydda med salt.

Primörer och citron
1 citron
250 g små tomater
150 g färska sockerärtor
eller sugarsnaps
8 gröna sparrisar
1 knippe färsk lök
(1 knippe motsvarar 6–8 st)
Smör (till stekning)
Färsk timjan

Lägg först couscous på ett fat,
sedan smörstekta primörer toppat
med grillade minutfiléer skivade
på snedden och örtsås. Toppa
anrättningen med, tomater, saft
från den grillade citronen
och timjan.
Tips! Grilla gärna löken några
minuter efter det att den stekts.
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INFO FRÅN HEBA

Heba har nytt utseende
och ny logotyp
På Heba har vi utvecklat trygga och
hållbara bostäder i snart 70 år och
vi planerar att fortsätta i minst lika
många år till. I våras lanserade vi
Hebas nya logotyp som gör att
vi även visuellt tar steget in i
framtiden.
– Vi byter logotyp för att visa vilka Heba
är idag. Logotyp och utseende ska vara
tidsenliga precis som verksamheten. Det
var helt enkelt dags för en uppfräschning,

säger Eva Wase kommunikationschef
på Heba.
Symbolen i logotypen befäster kopplingen till fastigheter. Heba har sina
rötter i byggmästaranda och stark förvaltning i egen regi. Nu växer verksamheten
genom nyproduktion och förvärv, och
öppnar upp för ett större geografiskt
område – Stockholmsregionen, Uppsala
och Mälardalen. Att ta steget in i fram
tiden även visuellt är ett naturligt steg
i vår strategi att växa.

Heba – en tryggare värd
Färgerna i Hebas grafiska profil har förnyats och består nu av naturens jordnära
toner. Detta är en spegling av bolagets
långsiktighet och ambition att skapa
trygga och hållbara boenden att trivas
i under livets olika faser.
Se mer av Hebas nya utseende på:
hebafast.se

Björn Nielsen, drifttekniker Heba.
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INFO FRÅN HEBA

Hebas nyrustade kontor får en
ny välkomnande del för besökare. Fönstrens fina infattningar
är i teak, ett material vi valt att
plocka upp i inredningen.

Med IBoxen hämtar du
paketet där du bor
Heba har inlett ett samarbete med iBoxen,
ett system för att hämta ut paket där du bor.
En modul med boxar installeras utanför
huset på fastighetens mark. Med hjälp av en
app och en kod kan du smidigt öppna boxen
för att hämta ut ditt paket, när som helst på
dygnet.

Hebas kontor får ett lyft
Parallellt med att Hebas nya
utseende tagit form, rustar
Heba upp kontoret på
Timmermansgatan och utökar
med en välkomnande besöks
del. I slutet av juli kommer nya
kontoret stå klart. Arkitekt
byrån Varg ligger bakom den
arkitektoniska lösningen.
Jessica Roos är en av arkitek
terna som drivit arbetet.
Är du nöjd med resultatet?
Ja, verkligen. Hela kontoret upp
fyller förväntningarna. Med högre
innertakshöjd och öppnare ytor
framträder nu lokalens ursprungliga kvalitéer. Vi har bland annat
plockat fram betongpelarna och de
fina teakfönstren, som vi lät slipa
fram under lager av målarfärg.
Vad har varit tongivande i
utformningen av det nya kontoret?
Vi har utgått från fastighetens
ursprungliga och fina egenskaper
som tidigare var dolda, och jobbat
vidare med material som kalksten
och teak. Vi har öppnat upp för att
skapa rymd, få in mer ljus och

variera möbleringen i olika zoner.
Sammanhållna kulörer och gedigna
material skapar ett trivsamt kontor
som ger ett lugnt intryck med inbjudande ytor. Heba har valt att satsa
lika mycket på kontorsdelarna som
på mötesdelarna vilket är kul.
Vad har varit roligast?
Samarbetet har varit roligt och
givande. Heba har varit engagerade
och entusiastiska. Viljan att medarbetarna ska känna stolthet över sitt
kontor och sin arbetsplats har varit
tydlig. Heba har satsat fullt ut på en
hållbar inredning och gett oss på
Varg frihet att ta fram lös inredning
och specialsnickerier för ett äkta
och gediget intryck.
Största utmaningen?
Inredningsprojekt handlar mycket
om hur material upplevs på nära
håll och hur de känns i handen.
Med den pågående pandemin har
vi inte kunnat ha så många fysiska
möten för att tillsammans gå
igenom inredningsvalen. Vi har
ändå lyckats genom bra dialog.

– Vi vill erbjuda våra hyresgäster en nära och
tillgänglig lösning som en service i boendet.
Det är extra aktuellt i dessa dagar när vi
beställer allt fler varor via internet, säger
Ulrika Thorildsson fastighetschef på Heba.
Nu testar Heba IBoxen vid fem fastigheter
och faller det väl ut är förhoppningen att
kunna installera boxarna vid alla fastigheter.
Heba har valt att placera boxarna på väl
upplysta platser. Även personer som inte
bor hos Heba kan använda boxarna som
uthämtningsställe.
Så går det till
När du bokar ställe för uthämtning av varan
du köpt får du en kod och en app att ladda
ner. När du ska hämta ut ditt paket slår du in
koden i appen när du står intill boxarna, då
öppnar sig boxen där ditt paket ligger.
Hållbarhet
Genom att paketen kan levereras till boxarna
nattetid av transportörerna bidrar de till att
minska trafiken under dagarna.
Hebas adresser med IBoxen:
Liljeholmen: Nybohovsbacken 34–36
Johanneshov: Olaus Magnus väg 6 och 10,
Skulptörvägen 7 och 11, samt Gullmarsvägen 4

Heba om nya kontoret
Kontoret ska spegla vad Heba står för. Det ska vara trivsamt och
välkomnande för både medarbetare och besökare. Nya kontoret har
tagit form parallellt med Hebas nya grafiska profil och logotyp. Heba
har sina rötter i en stark byggmästartradition där hållbara materialval värdesätts. Naturmaterial och milda färgtoner kopplar till långsiktighet och tidlöshet. Öppenhet och rymd ger närhet och tillgänglighet. Smarta lösningar för ljusinsläpp och förbättrad luft bidrar till
god och sund arbetsmiljö.
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Ta hand om dig och varandra
Att må bra och känna sig trygg tillsammans
med sina nära borde vara en mänsklig själv
klarhet. Under våren har vi mötts av
alarmerande rapportering om våld i nära
relationer. Som en del i Hebas trygghetsarbete vill vi sprida kunskap i en allvarlig
och angelägen fråga.
• Hör du ljud som vittnar om bråk i en lägenhet,
ring 112. Knacka aldrig på dörren ensam.
• Misstänker du att något barn är utsatt,
kontakta Socialtjänsten.
• Är du utsatt för hot eller fysiskt, psykiskt och
sexuellt våld, eller är du vän eller anhörig,
kan du dygnet runt kontakta nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen: 020-80 50 50.
• Är du under 18 år och behöver någon att
prata med finns BRIS dygnet runt: ring 116 111,
eller chatta på www.bris.se
• Som barn eller ung kan du chatta om
allt vissa tider på dygnet, gå in på
www.raddabarnen.se
Ta hand om dig och varandra!

Som del i vårt samhälls
engagemang stöttar
Heba flera organisationer
Äldrekontakt
Arbetar dagligen för att bryta ofrivillig
ensamhet och social isolering bland äldre.
Bostäder för utsatta kvinnor
Heba stöttar kvinnor som är utsatta för hedersrelaterade situationer med bostad, i samarbete
med Socialtjänsten.
Stockholms stadsmission
Arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle
för alla, genom social omsorg, utbildning och
arbetsintegration.
Situation Sthlm
Driver med tidningsförsäljningen som bas en
social verksamhet som på flera sätt försöker
stödja s äljarnas väg tillbaka till samhället.
Biologisk mångfald i vattendrag
Utsättning av lax och havsöring i bland
annat Stockholms ström, i samarbete med
Stockholm stad.

Kontakta oss
när något felar
Felanmälan
Tel: 08-442 44 41
Måndag-fredag 08.00–16.00
(lunchstängt 12.00–13.00)
Juni–augusti:
måndag–fredag 08.00–15.00
Tips!
Du kan även göra din
felanmälan via Mina sidor på
www.hebafast.se
Akuta felanmälningar
kvällar och helger
kontakta jouren,
tel: 08-657 77 77
Störningsjour
Vid störningar inom
fastigheten kvällar och
helger kontakta
Störningsjouren,
tel: 08-568 214 00

Vi sponsrar även:
Hammarby IF Bandy
Huddinge Hockey
– tjejhockeyn

Så arbetar Heba för att minska smittspridningen
På Heba följer vi Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att undvika smitt
spridning av covid-19. Vi håller oss löpande
informerade och uppdaterar vid behov våra
riktlinjer som omfattar såväl våra medarbetare som samarbetspartners och hyresgäster.
I det dagliga arbetet jobbar vi också efter
följande riktlinjer:
• Vi är restriktiva med besök inne i
lägenheterna och strävar efter att endast
gå in vid behov av akuta åtgärder.

www.hebafast.se

• När vi väl ses håller vi avstånd och skakar
inte hand.
• Blir du sjuk och har ett möte eller besök
bokat hos oss eller hemma hos dig.
Ring 08-442 44 40 eller mejla oss på
info@hebafast.se, så bokar vi om mötet
eller besöket.
• Vi ber våra hyresgäster att agera ansvarsfullt och visa respekt genom att hålla
avstånd i husens gemensamma delar, som
tvättstuga, trapphus och förråd.

Skydda dig själv och andra
Vi vill uppmana alla – medarbetare såväl som
våra hyresgäster och samarbetspartners –
att löpande ta del av och följa Folkhälso
myndighetens rekommendationer för att
undvika smitta.
Vi vill också tipsa om att besöka kris
information.se, där information från alla
myndigheter samlas.

