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Vi är tillbaka – i ny kostym!
Hej! Det var länge sedan vi hördes av. Corona-pandemin gjorde att vi valde 
att pausa vårt sommarnummer, men nu är vi tillbaka och i ny ”kostym”.
HEBA-Bladet byter form till HebaVärden.
Pandemin har präglat en stor del av året. Det har varit, och är, en tuff
utmaning för oss allihop. Som hyresvärd har vi försökt upprätthålla vår
service så långt som möjligt och jag är väldigt glad över samarbetet som
dagligen sker mellan er, våra medarbetare och våra entreprenörer.
I det här numret av HebaVärden kan ni bland annat läsa om hur man bäst
planerar för hemarbete. Ni får också ta del av intrycken från nyinflyttade
hyresgäster i nyproduktionen i Silverdal. Våra hus där är byggda med
hänsyn till miljön enligt programmet Skanska Hållbar Hyresbostad.
Hållbarhet är ett område vi lägger väldigt mycket kraft på. Det är både
viktigt och väldigt roligt. Under hösten har vi gjort våra första gröna finansieringar och förbereder oss nu för att certifiera vårt hållbarhetsarbete.
Uppvärmningen av våra hus är det område som ger störst negativ klimatpåverkan genom utsläpp av koldioxid. Vårt mål är att inte lämna ett negativt
avtryck i miljön. Vi jobbar hårt för att minska vår energianvändning, och
med att gå över till förnyelsebar energi. Det gör vi bland annat genom att vi
ersätter fjärrvärme med bergvärme och solceller, där vi kan göra det till
rimliga kostnader. Tills vi når vårt mål, att inte lämna ett negativt avtryck,
klimatskompenserar vi för avtrycket vi lämnar. Det gör att artiklarna om
hur vi alla kan bli mer klimatsmarta i hemmet och tipsen för att ge värmen
rätt förutsättningar i lägenheten, känns väldigt angelägna.
Slutligen vill jag berätta om vår nya satsning på kommunikation. I augusti
började vår nya kommunikationschef Eva Wase hon kommer ha en viktig
roll i att stärka Hebas kommunikation och varumärke. Det märks bland
annat genom den nya formen i denna tidning och på vår hemsida framöver. 
Ni kommer höra och se mer av oss, var så säkra.
Slutligen vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år trots de
speciella förutsättningar vi har.
Håll avstånd, och kom ihåg att blåsa ut ljusen.
Vi ses snart igen!
Patrik Emanuelsson, vd Heba

Omslag: Camilla Jernkrok som bor i
Hebas nya fastighet Murklan i Silverdal,
läs mer på sidan 9.
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Hebas aff ärsidé 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.
Heba-koncernen omfattar 65 fastigheter, varav sex
samhällsfastigheter. Antal bostäder är 3 085 och antal
lokaler är 339. 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

TIPS

När hemmet 
blir din arbetsplats
– tips och råd

Coronaviruset har gjort distans
arbete till en naturlig del av många
människors liv. Hemarbete för med
sig nya typer av möjligheter och ut
maningar, som många av oss kanske
inte reflekterat över tidigare.
För en del fungerar arbetet hemifrån
toppen medan andra inte är lika bekväma
med situationen. Något av det viktigaste
för att få hemarbetet att fungera bra, är
att upprätthålla rutiner och hitta nya som
passar arbetssituationen. Rutiner för det
sociala livet kan också vara viktiga.
Många sparar tid på att inte pendla till
arbetsplatsen. En idé, i Coronatiderna,
kan vara att lägga den tiden på sociala
aktiviteter utomhus i stället.

Här följer fler tips som kan vara till hjälp vid arbete hemifrån:
• Gå ut minst en gång om dagen!
• Kom ihåg att äta en ordentlig lunch.
• Ta pauser. Kortare pauser där du rör
eller sträcker på dig gör större skillnad
än många tror.
• Att planera dagen ökar sannolikheten
för att saker blir gjorda.
• Variera hur du utför arbetet –
sittandes, ståendes och gärna i kombination med en promenad.
• Underlätta fokus genom att ha tydligt
uppdelade arbetsstunder och pauser.
• Kommunicera med dina kollegor.
Utnyttja system för digitala möten eller
plocka upp telefonen. Vi behöver se
och höra varandra.

• Ha gärna kameran påslagen vid videomöten. Det blir personligare och en
motivation att gå in i sin arbetsroll.
• Var öppen för att prata mer än bara
jobb med dina kollegor. Varför inte
föreslå gemensamma raster.
• ”Rensa upp” hemmakontoret när
dagen är slut. Var noga med att se till
att hemmet fortfarande är ett hem även
om det just nu också används som en
arbetsplats.

Källa: Arbetsmiljöverket, Svenska Dagbladet, Dagens Industri.
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VÄLLINGBY

Vällingby – forntidsbyn
som omvandlades till
en framtidsstad
4

VÄLLINGBY

Vällingby Centrum, invigningsdagen
14 november 1954. Fotograf Gunnar Lantz,
Stockholms stadsmuseum.

Det vi idag kallar Vällingby har anor
hela vägen tillbaka till järnåldern.
Fram till 1950-talet var det en gles
befolkad plats där det låg ett mindre
antal gårdar. Men allt förändrades
när Stockholms stad köpte loss
Vällingby från Spånga år 1949.
Under bara några år förvandlades
Vällingby från landsbygd till en
modern förort med lägenhetshus,
köpcentrum och tunnelbana.
Välkommen på en historisk resa
genom västerort.
Folkhemstanken
Den 18 januari 1928 använde Socialdemokraternas partiledare Per Albin Hansson
under ett tal i riksdagen för första gången
ett ord som kom att bli synonymt med det
svenska samhällets självbild – Folkhemmet. Grundtanken med Folkhemmet var
att Sverige skulle vara ett hem för alla
svenska medborgare. Ett hem där alla
skulle ha det bra, ingen skulle vara fattig
och ingen skulle svälta. Idag är grund
tanken med Folkhemmet en självklarhet,
men dåtidens Sverige var ett land med
stora skillnader mellan fattiga och rika.

Vällingby Centrum, 1957.
Fotograf Lennart af Petersens,
Stockholms stadsmuseum.

det som de rivna gamla Klarakvarteren
på nedre Norrmalm i Stockholm saknade
– ljusa bostäder, fräscha allmänna platser
och närhet till naturområden.
I Vällingby fanns det också gott om
plats. Hit flockades nu människor från
Sveriges alla håll och kanter, från både
landsbygden och staden: politiker och
arbetare, kontorister och konstnärer –
alla ville de bo i Vällingbys nya villor
och lägenheter.
I boken Stockholm utanför tullarna kan
man läsa följande: ”Vällingby är den förort
bland 1950-talets många folkhemsområden som blivit mest omtalad både i Sverige och långt utanför landets gränser.”
ABC-staden Vällingby
Vällingby var den första så kallade ABCstaden. ABC stod för Arbete, Bostad,
Centrum. Tanken var att ABC-staden

skulle vara ett komplett litet samhälle
där allting som de boende kunde tänkas
behöva skulle finnas lättillgängligt.
Människor skulle både kunna bo och
arbeta i Vällingby och det skulle finnas
ett köpcentrum med ett rikt butikssortiment, kultur och nöjen, restauranger,
banker och vårdcentral.
Dessutom fanns i Vällingby centrum
den ytterst moderna tunnelbaneförbindelsen till och från Stockholms city. Man
ansåg djärvt att det skulle vara lika attraktivt för cityborna att resa till Vällingby
som det skulle vara för vällingbyborna att
resa in till stan.
Stadsplaneringens stolta flaggskepp
Vällingby blev på 1950-talet den svenska
arkitekturens och stadsplaneringens
stolta flaggskepp som byggdes med
hjälp av dåtidens mest framträdande

Ett nytt Stockholm växer fram
Trettio år efter Per Albin Hanssons tal i
riksdagen susade tunnelbanetåg fram
under Stockholms gator, många av dem
på väg mot stadens förorter. Tunnelbanan
förde människor mellan det nya Hötorgscity i centrala Stockholm och förorterna
Vällingby i västerort och Hökarängen i
söderort, dit många hade sökt sig bort från
sina trånga och slitna lägenheter i stan.
Vällingby centrum symbolen för
Folkhemstanken
Den 14 november 1954 invigdes Vällingby
Centrum i närvaro av statsminister Tage
Erlander och uppemot 100 000 stockholmare. Vällingby fick smeknamnet ”Framtidsstaden” och blev symbolen för Folkhemstanken och framåtandan i det nya
Sverige. I Vällingby kunde man hitta allt
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VÄLLINGBY

arkitekter. Stadsplaneringsdirektören
Sven Markelius menade att han hade
skapat en både mänsklig och funktionell
miljö i Vällingby. Man talade om att
Stockholm nu hade blivit en storstad och
att Vällingby var en levande förort, till
skillnad från andra förorter som var
”sovstäder”.
Grupper av stadsplanerare, arkitekter
och politiker kom från när och fjärran
för att studera ABC-staden Vällingby.
Sven Markelius var noga med att byggnaderna i centrum skulle ritas av verkligt
skickliga arkitekter. Det blev Sven
Backström och Leif Reinius som fick
uppdraget, men även andra arkitekter
förekom. Arkitekt Hjalmar Klemming
som ritade Svenska Bostäders eget
kontorshus och Magnus Ahlgren ritade
tunnelbanehuset. S:t Tomaskyrkan formgavs av arkitekt Peter Celsing.

och väster om staden. Resultatet sades
bli långa och tröttande resor för arbets
tagare och trängsel på gatorna i de inre
stadsdelarna.
Vällingby planerades istället så att
arbetsplatser och bostäder byggdes ut
parallellt. Tanken var att man skulle ha
sin bostad inom gångvägs- eller cykelvägsavstånd och att en lokal arbetsmarknad därför skulle stå till Vällingbyföretagarnas förfogande. Man hoppades att
företagens personal skulle trivas bättre
med att arbeta och bo i samma stadsdel
och att omsättningen på arbetskraft
därför skulle bli mindre, i takt med att
trivseln för de anställda ökade.
Råcksta-Vällingby – en samlingspunkt
för förortsbefolkningen
Under 1950-talet planerade Stockholms
stad för att Råcksta-Vällingby skulle bli en
samlingspunkt för förortsbefolkningen.

Det beräknades att omkring 23 000
människor skulle kunna bo och – i största
möjliga utsträckning – även arbeta här.
Råcksta-Vällingby skulle också, med
sina affärer av varuhuskaraktär, större
specialbutiker och anläggningar för
nöjesliv och kulturella ändamål, bli en
samlingspunkt för befolkningen från
angränsande områden som nordvästra
Ängby, Blackeberg, Hässelby Gård,
Loviselund och Norra Spånga.
Vällingby idag
I början av 2000-talet genomgick
Vällingby centrum en omfattande modernisering då sammanlagt cirka 3 miljarder
kronor investerades. Idag utgörs var
fjärde bostad i Vällingby av småhus och
andelen småhus och hyresrätter är högre
i Vällingby än i Söderort. Merparten av
bostäderna i Vällingby är byggda mellan
1951 och 1980.

Företagens framtidsstad
I broschyren Vällingby – företagens
framtidsstad från 1952 kan man läsa att ju
mer Stockholm växte, desto större blev
avståndet mellan det stora arbetsområdet
i centrum och bostadsområdena söder

Hebas fastigheter i Vällingby
Heba äger idag två fastigheter i stadsdelen Vällingby.
En nybyggd fastighet i Råcksta, och en äldre fastighet som
byggdes redan under 1950-talet i Vällingby.
Den äldre fastigheten har under de senaste åren både rustats
upp och genomgått stambyten. Därtill har Heba ytterligare
moderniserat fastigheten genom att installera solceller och
bergvärme. Båda Hebas fastigheter ligger i nära anslutning till
tunnelbanan, station Vällingby.

Källor: Stockholmskällan, Stockholms stad, informationstavlan ”Vällingby – kort beskrivning av områdets historia” från 1998, broschyren ”Vällingby – Företagens framtidsstad”
från 1952, broschyren ”Råcksta Vällingby – Ett Arbeta-Bo Centrum” från 1952, boken ”Stockholm utanför tullarna” från 2003.
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SOPSORTERING

Vad händer med
soporna efter att du
har sopsorterat?

460 kg
avfall genererar vi per person och år

Vi har blivit allt bättre på att återvinna. Idag är ungefär var tredje förpackning i
livsmedelsbutiken tillverkad av återvunnet material, samtidigt som vi konsumerar
allt mer. Ju fler varor och tjänster vi köper, desto mer avfall genererar vi – närmare
bestämt cirka 460 kilo avfall per person och år. Dina sopor kan innehålla både
värdefulla och farliga ämnen. Här får du veta lite mer om återvinning och vad som
händer med några av våra vanligaste sopor efter att du har sopsorterat.

Visste du att när vi håller isär olika material kan det mesta återvinnas så att det kan bli till nya produkter? Genom att sopsortera
kan vi spara resurser och skydda både människor och miljö.
Efter att du har sopsorterat är det naturligtvis viktigt att avfallet
tas om hand på rätt sätt.

Textil
Varje år köper varje svensk ungefär 13 kilo textilier. Drygt
hälften, 7,6 kilo, läggs i soppåsen när ägaren inte längre vill ha
det. Detta förbränns med energiutvinning. Hälften av den textil
som eldas upp är hela kläder som skulle kunna återanvändas.

Förpackningar
Varje gång du lämnar en förpackning till återvinning händer
något stort. Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det
tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong.
På så sätt hjälper du till att spara stora mängder energi. Du ser
också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack
vare dig som återvinnare gör du miljön och dig själv en stor
tjänst – varje gång du återvinner.

Grovsopor
Det mesta av det som lämnas till återvinningscentralen kan
återvinnas.

Tidningar och andra trycksaker
Gamla tidningar blir nya tidningar eller toalett- och hushålls
papper. Tidningar och andra trycksaker körs till en sorteringsanläggning. Här sorteras skräp och felsorterat material bort,
både maskinellt och för hand. Pappret balas sedan, beroende på
pappersbrukets önskemål, och transporteras till ett av de tre
pappersbruk som tar emot svenskt returpapper.
Matavfall och trädgårdsavfall
Drygt 15 procent av hushållsavfallet behandlas idag biologiskt,
antingen genom rötning eller kompostering. Då utvinns näring
och energi. Slutprodukten – kompost eller biogödsel – kan
certifieras. Hela processen kontrolleras noggrant, bland annat
för att minimera risken för spridning av tungmetaller, smitt
ämnen och ogräs.

Farligt avfall
När det farliga avfallet lämnas in identifieras först innehållet.
Farligt avfall som inte ligger i sin originalförpackning bör därför
märkas innan det lämnas till insamling. Vissa avfall kan reagera
med varandra och bli explosiva, omvandlas till lättflyktig gas,
eller på andra sätt övergå i en farligare form. Det är därför viktigt
att de hålls väl avskilda.
Elavfall
Elavfall innehåller material som kan återvinnas. Exempelvis
metallerna kan återvinnas hur många gånger som helst utan att
de tappar kvalitet. Den största återvinningsgruppen inom
elavfall är små och medelstora produkter som återfinns i hemmet, exempelvis datorer, tv-apparater, leksaker, mobiltelefoner
och dammsugare.
När du sopsorterar gör du inte bara en god gärning. Sopsortering
är också en del av EU:s plan för hur vi ska hantera vårt avfall så
att miljö och människor inte kommer till skada.
Källa: FTI AB – Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Sopor.nu
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Så blir du mer
klimatsmart i
hemmet
Vi kan alla hjälpas åt att bidra till
en bättre miljö genom att göra
klimatsmarta val. Stort som smått
– det som faktiskt blir av är det
som leder till både en bättre miljö
och sparade pengar. Här hittar du
några tips som kan hjälpa dig att
skapa en mer klimatsmart vardag.
Badrummet
• Stäng av duschen när du
schamponerar och tvålar in dig.
• Installera snålspolande duschmunstycken, det halverar
vattenåtgången.

Projektteknikern Staffan:

”Jag träffar många trevliga
människor varje dag, både
hyresgäster och kollegor”
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Staffan Wreiman har arbetat på
Heba i många år och är tillbaka på
företaget sedan i somras efter ett
drygt år på annat håll. I sin roll som
projekttekniker på Heba är han van
vid att ha många bollar i luften och
att ingen dag är den andra lik.

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?
”Vi projekttekniker rör oss mycket fritt
ute, från ett projekt till ett annat. En
typisk dag jobbar jag med nyckelhantering och med att åtgärda saker som behöver fixas innan hyresgäster ska flytta in
i en lägenhet. ”

Hur är det att arbeta som
projekttekniker på Heba?
”Som projekttekniker jobbar jag med
flera olika pågående projekt på samma
gång. Just nu rör det sig mycket om stambyten och att vara behjälplig vid inflyttning i nyproduktion. Inför ett stambyte
hjälper jag till vid utflytt från lägenheten.
Sedan hjälper jag hyresgästerna i samband med att de flyttar in i en temporär
lägenhet, där de bor under stambytet.
Inför återflytt ser jag sedan till att allt är
i sin ordning rent funktionellt i den stambytta lägenheten. ”

Vad är roligast med jobbet?
”I min roll träffar jag många trevliga
människor varje dag, både hyresgäster
och kollegor, vilket är jätteroligt.
Kontakten jag får med folk ger mycket
energi. Så här i coronatider är just möten
med människor såklart inte helt okomplicerade och man får hela tiden se till att
vara försiktig. ”
Vad är det mest utmanande med jobbet?
”Det är helt klart att ha flera olika bollar
i luften samtidigt, men det är alltid väldigt
roligt och tillfredsställande när man
avslutar väl utförda projekt och alla
inblandade är nöjda. ”

Vardagsrummet
• Låt inte TV och andra apparater
stå i standby-läge, stäng av
dem med strömbrytaren när
de inte används.
• Släck lampor i tomma rum och
använd lågenergilampor och
lysdiodlampor (LED).
Tvättstugan
• Tvätta lätt smutsad tvätt i 40
grader istället för 60 grader och
kör med full torktumlare.
Använder du torkskåp är det
viktigt att hänga upp tvätten
rätt, att det kommer luft mellan
kläderna så att värmen sprids.
Köket
• Använd lock på kastruller, det
halverar energiåtgången.
• Använd vattenkokare när du
till exempel ska tillaga ris, pasta
eller potatis. Då vattnet kokat
upp häller du över det i
kastrullen.
• Fyll alltid diskmaskinen.
• Diska i diskhon – diskar du
under rinnande varmvatten
ökar både energiåtgången och
kostnaderna med 2,5 gånger
på ett år jämfört med om du
i stället diskar i diskhon.
• Tina fryst mat i kylskåp, då drar
det mindre energi.

Källa: Hebafast.se

NYINFLYTTAT

Unika hyresrätter med
radhuskänsla och privat
innergård i kvarteret
Murklan i Silverdal
I Murklan, en attraktiv trädgårdsstad nära Edsviken i Sollentuna,
har Heba förvärvat totalt 52 hyreslägenheter fördelade på 1–5 rum
och kök. Första spadtaget för projekt Murklan togs under andra
kvartalet 2019 och inflyttning skedde under hösten 2020, berättar
Henrik Fernström, fastighetsutvecklingschef på Heba.
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NYINFLYTTAT

Camilla och hennes familj
har på kort tid bott in sig i de
mysiga kvarteren i Silverdal

S

ilverdal i Sollentuna är ett väl
utvecklat och lummigt område
med närhet till både grönområden, Edsvikens vatten, skolor,
affärer och goda kommunikationer. I
området finns det sedan tidigare ett stort
utbud av både radhus och bostadsrätter,
men utbudet av hyresrätter var tidigare
mycket begränsat.
Unika hyresrätter
Projekt Murklan i Silverdal är ett sam
arbete mellan Heba och Skanska Hyresbostäder. Under hösten 2020 började
inflyttningen till de nya hyresrätterna.
Lägenheterna är relativt stora och det
finns ett flertal lägenheter som är utformade i etage, vilket är tämligen unikt när
det gäller hyresrätter.
”Fastigheterna i området Murklan
är utformade på så sätt att de endast är
två våningar höga, med tegelfasad och
plåttak, och egen ingång från gården,
vilket gör att kvarteret i mångt och
mycket liknar ett radhusområde”,
berättar Henrik Fernström, fastighets
utvecklingschef på Heba.
Arkitekterna bakom fastigheterna lät
sig inspireras av boken Den hemliga trädgården, i vilken en flicka hittar en nyckel
som leder till en hemlig trädgård. Likt
boken finner man i hjärtat av Murklan en
lugn oas i form av en privat gård, designad
för umgänge. Här är det svårt att tro att
både spårtrafik och E4 ligger i närheten.
Attraktivt område
Förutom närhet till mataffärer, förskolor
och skolor har de boende promenadavstånd till Edsvikens vatten och Ulriksdals
slott med handelsträdgård och café. Nära
till hands ligger också Mall of Scandinavia
och Kista med ett stort utbud av affärer
och arbetstillfällen.
Starkt fokus på gröna bostäder
Henrik Fernström, som bland annat
utvecklar Hebas portfölj av nyproduktion, understryker vikten av hållbarhet
vid nya förvärv. I fallet Murklan omfattas
projektet av Skanskas certifiering för
gröna bostäder.
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”En viktig fråga när vi förvärvar nya
fastigheter är att det finns någon typ av
miljöcertifiering på plats som omfattar
hela kedjan, från energiprestanda och
sortering av avfall under byggprocessen,
till materialval och möjlighet för boende
att slippa vara bilburna, för att bara
nämna några delar. Processen med miljöcertifiering borgar för ett sunt och hållbart hus, byggt med kvalitet och omtanke
för de boende såväl som för vår drift
personal”, säger Henrik.
I Murklan är lägenheterna utrustade
med berg- och fjärrvärme och det är
förberett för fem till åtta laddstationer
med laddstolpar för elbilar, för att möta
framtiden.
Vad är gröna fastigheter?
För att en fastighet ska uppfylla
kriterierna för Skanska Grön Hyres
bostad ska bland annat energianvändningen vara 15% under BBR (byggnorm),
produkt- och avfallshanteringen vara
sådan att man inte bygger in material
med kemikalier eller andra ämnen och
avfall från bygget ska ha sorterats till
95%. Tillsammans med ett fuktsäkerhetsarbete borgar det för att nyproduktionen blir ett sunt och välmående hus,
byggt med kvalitet.

Långsiktighet och erfarenhet
”Vi har lång erfarenhet som fastighets
förvaltare och genom åren har vi lärt oss
vad som krävs för att på bästa sätt ta hand
om våra fastigheter. Vi vet också vad våra
hyresgäster efterfrågar genom våra Nöjd
kund undersökningar (NKI) som vi gör i
all nyproduktion. Murklan i Silverdal är
ett exempel där vi tagit till vara på detta.
Det är en fastighet att vara stolt över”,
säger Henrik.
Inflyttning pågår i Täby park
Samtidigt fortskrider projektet i Täby
park, där Skanska Hyresbostäder bygger
142 lägenheter till Heba. Inflyttning
beräknas ske i etapper under hösten 2020
och januari 2021. Husen ligger alldeles
intill Roslagsbanans station Galoppfältet.
Totalt kommer Täby park att omfatta
cirka 6 000 nya bostäder. Ambitionen är
hög och området utvecklas för att bli till
en grön stadsdel med närhet till natur
områden, skolor, förskolor, arbetsplatser
och affärer.

NYINFLYTTAT

Camilla Jernkrok flyttade in med sin familj
i en lägenhet med 4 rum och kök i slutet av
oktober i år, och har redan hunnit finna sig
tillrätta i den nya omgivningen. Camillas
familj, som består av två vuxna och tre barn,
upplever att de har fått en helt annan livs
kvalitet sedan de flyttade till Murklan.
Familjen är sedan tidigare hyresgäster hos Heba. Eftersom
Camilla jobbar i fastighetsbranschen blir hon ofta tidigt varse
om nybyggnationsprojekt och när området Murklan dök upp
hos Bostadsförmedlingen blev familjen direkt intresserade.
”Murklan i Silverdal är ett lugnt, trevligt och rent område med
närhet till skolor och förskolor och dessutom till bad i Edsviken
och jättefina promenader”, säger Camilla.
Lägenhet i två etage
I somras fick familjen det glada beskedet att de hade fått lägenheten. Nycklarna fick de i oktober. ”Det kändes väldigt pirrigt,
eftersom vi bara hade sett en ritning av lägenheten innan. Men vi
är så nöjda, det är en jättefin lägenhet i två våningsplan, vilket
gör att det nästan känns som att bo i hus”, säger Camilla.
En bra miljö för barnen
Hela familjen har funnit sig tillrätta snabbt och trivs redan jättebra, trots att de i skrivande stund bara har bott i lägenheten i en
månad. ”Vi stormtrivs och upplever att vi har fått en helt annan
livskvalitet sedan vi flyttade in. Barnen är mer aktiva här än vad
de kunde vara när vi bodde på nionde våningen och efter skolan
stannar de ute och leker medan vi lagar mat. Livet känns enklare
och mindre stressigt helt enkelt”, säger Camilla.

Yasmin Raza och hennes man är
nyinflyttade i sin lägenhet i Murklan.
Nu håller de på som bäst att lära
känna sina nya kvarter och bo in sig
i det nya hemmet – för snart får
familjen tillökning.

Yasmin:

”Det kändes fantastiskt
att få nycklarna till vår
nya lägenhet”

Yasmin och hennes man flyttade till Silverdal från Liljeholmen
i slutet av oktober. Paret ville komma närmare sina arbeten
och blev intresserade av det nya området Murklan när de såg
bilderna på husen. ”Det kändes så bra när vi såg området,
fastigheterna här är så fina”, säger Yasmin.
Eftersom paret väntar tillökning var det viktigt för dem att
flytta till ett familjevänligt område. ”Vår nya lägenhet här i
Murklan ligger på nedre botten och har en egen liten trädgård.
Där ser vi fram emot att leka tillsammans med vårt barn. Eftersom vi har en liten gräsmatta känns det som att vi bor i ett eget
hus”, säger Yasmin.
De är mycket nöjda med området som de beskriver som
trivsamt och fräscht. ”Jag trivs redan jättebra här”, säger
Yasmin. ”Det här är ett område där vi vill stanna”.
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Möjligheter och
skyldigheter i hyresrätt
Att bo i hyresrätt kan kännas som
en stor frihet. Du behöver exempel
vis inte avsätta lika mycket tid för
underhåll, i och med att hyresvär
den förvaltar huset. Samtidigt har
du som hyresgäst ett ansvar att
visa hänsyn till din omgivning och
förhålla dig till de regler som finns.

Hyresrätt är en fördelaktig boendeform
på många olika sätt. Du får hjälp av hyresvärden med reparation om något som tillhör hyresrätten går sönder. Du behöver
inte heller ta hänsyn till bostadsbubblor
och bostadsmarknaden när du ska flytta
ut. Därav är utflyttningsprocessen snabbare än för exempelvis bostadsrätter.
Fördelarna till trots är vissa saker viktiga
att känna till när du bor i hyresrätt.

Respekten
grannar emellan
är viktig. Att visa
hänsyn ser vi som
en självklarhet.
Innan du hyr ut
din lägenhet i andra
hand behöver du
godkännande
från Heba.

Du kan få byta tapeter
eller måla om, men du får
inte göra större ingrepp
i bostaden. Stäm alltid
av med Heba innan.

Samspel och respekt viktigt för trivseln
För oss på Heba är det avgörande att
hyresgästerna trivs i sina hem. Inträffar
fel och skador är det viktigt att du som
hyresgäst samspelar och anmäler fel,
så att skador inte eskalerar och blir värre
eller sprider sig. Bra att känna till är att
om en skada skulle ha orsakats med flit
är det hyresgästen som får stå för
kostnaden.
Respekten grannar emellan är också
viktig. Att visa hänsyn ser vi som en
självklarhet för den som bor i lägenhet,
till exempel att hålla ljudnivån på rimlig
nivå. Trivselregler handlar ofta om
sunt förnuft.
Begränsade renoveringsmöjligheter
Du kan få byta tapeter eller måla om
i lägenheten, en förutsättning är att
arbetet utförs fackmannamässigt. Du får
inte göra större ingrepp i bostaden. Du
får inte heller ändra på fastighetsspecifika
system i lägenheten, som element eller
vatten. Förändrar du något i lägenheten
är du skyldig att återställa den innan du
flyttar ut.
En bra tumregel är att alltid stämma av
med Heba innan du renoverar eller gör
någon form av ingrepp i lägenheten. Vänd
dig då till ansvarig förvaltare.
Andrahandsuthyrning måste alltid
godkännas
Innan du hyr ut din lägenhet i andra hand
behöver du godkännande från Heba. Du
måste därför alltid söka tillstånd för
andrahandsuthyrning.
För att bli godkänd behöver du ha
rimliga skäl till uthyrningen. Ett sådant
skäl kan vara att du har blivit anställd
på annan ort eller att du ska testa på att
bli sambo.

Källa: Boupplysningen, Hebafast.se
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40%
ökad brandrisk i december
enligt Trygg Hansa

Så minskar
du risken för
bränder i jul
Brandsäkerhet är alltid viktigt, men kanske är det
särskilt angeläget att tänka på under de mörka måna
derna. Vårt hem är vår trygghet och det är här vi njuter
av att umgås med vänner och familj. När mörkret faller
är det många som tänder levande ljus för att skapa
stämning och värme, vilket dessvärre leder till ett ökat
antal bränder under december månad. Här följer några
tips och råd om vad du ska tänka på att förebygga
brand i hemmet.
Levande ljus
• Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
• Ställ inte ljus för nära gardiner.
• Se till att ljusen står stadigt i ljusstakarna.
• Placera inte många värmeljus tätt tillsammans på en bricka
eller ett fat.
• Använd gärna batteridrivna ljus! Ett stort utbud finns bland
annat hos elektronikkedjorna.
Adventsljusstakar och ljusslingor
• Se till att sladdar och kontakter är hela.
• Använd alltid strömbrytaren eller dra ut sladden när du släcker
adventsljusstakar och julgransbelysning. En lampa som bara
delvis skruvas ur kan orsaka kortslutning.
• Använd alltid rekommenderat watt-tal på lampor.
Källa: Heba Fastigheter, Brandskyddsföreningen

Brand i kök
Många bränder startar på spisen i köket. Det är lätt att glömma
en spisplatta påslagen om till exempel telefonen ringer eller
någon knackar på dörren. Det är därför viktigt att aldrig lämna
köket om något kokar på spisen.
Brandvarnare
En brandvarnare är en billig livförsäkring. Det absolut viktigaste
vid en brand är att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede
så att du hinner agera innan situationen blir farlig. Kontrollera
regelbundet att din brandvarnare fungerar. Kontakta Hebas
felanmälan omgående om brandvarnaren behöver bytas,
telefon: 08-442 44 41.
Handbrandsläckare
Vill du ha en handbrandsläckare hemma är en 6 kilos A- eller
B-klassad pulversläckare att rekommendera. Kontrollera att den
är certifierad enligt SWEDAC till exempel SBSC eller DNV.
Brandfilt
En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att
släcka mindre bränder eller minska spridning av en brand som
uppstått. Förvara filten så att du lätt kommer åt den och se till att
hela familjen vet var den finns och hur den ska användas. Viktigt
att tänka på är att inte kasta filten på branden. Lägg den istället
bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för
att kväva branden.
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Heba på Allbrights
gröna lista för
jämställda börsbolag

Luften som 
strömmar in är viktig
för att du ska få ett bra
inomhusklimat.

Har du rätt temperatur
hemma i vinter?
Att tänka på när det gäller värme
och ventilation
På rekommendation av Folkhälsomyndig
heten eftersträvar Heba att inomhus
temperaturen ska vara minst 20,5 grader.
Av miljöskäl bör inomhustemperaturen
inte överstiga 21 grader – varje grad
högre än så ökar energiförbrukningen
med 5 procent vilket bidrar till en negativ
klimatpåverkan.
Om du upplever att det är kallt inomhus
kan du börja med att mäta temperaturen
hemma. Du mäter temperaturen 1 meter
från yttervägg och på 1 meters höjd från
golvet. Visar termometern lägre än 20,5
grader kan du kontrollera följande:
• Har du möblerat tätt framför elementet
så att till exempel soffan eller sängen
hindrar värmen från att sprida sig i
rummet?
• Har du hängt gardiner för termostaten
som gör att den känner av en högre
temperatur än det är i rummet och
därför slår av värmen för tidigt?
• Har du kontrollerat att termostaten
inte är avstängd så kan du även pröva
att skruva den med- och moturs
några gånger.
• Är elementet kallt nedtill och varmare
upptill? Det är helt i sin ordning. Det
varma vattnet strömmar in upptill,
ger ifrån sig värme och strömmar ut
nedtill för att åter värmas upp.
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Fortfarande lägre än 20 grader
i lägenheten?
Om du har kontrollerat allt och det ändå
är kallt i lägenheten, kan det ha uppstått
något problem i ett enskilt element eller
i värmesystemet. Gör då en felanmälan så
att din fastighetstekniker kan kontrollera
om elementen behöver luftas, eller om
en termostat har hakat upp sig. Skulle det
inte hjälpa skickas din anmälan vidare till
våra drifttekniker som tittar på andra
åtgärder i värmesystemet.
Drar det kallt från fönsterventilerna?
De flesta äldre hus ventileras med hjälp
av självdrag. Det innebär att frisk luft
kommer in genom en så kallad spring
ventil som sitter vid fönstret.
Ventilen ska alltid stå minst några
millimeter öppen, även på vintern. Du ska
inte täta ventilerna och hindra luften att
komma in. Då sätts ventilationssystemet
ur spel. Luften som strömmar in är viktig
för att du ska få ett bra inomhusklimat
och dessutom hjälper luften till att sprida
värmen från elementen ut i rummet.

Källa: Hebafast.se

På Heba är vi övertygade om att
blandade grupper som speglar
samhället har större möjlighet att
fatta välgrundade beslut och nå ut
till flera. I Hebas ledningsgrupp är
fördelningen kvinnor och män
idag 50/50. En utmaning i branschen ser vi i att förändra synen på
typiska mans- och kvinnodominerande yrken. Att få män intresserade av yrken som domineras av
kvinnor, eller tvärtom.
– Som organisation ska vi
spegla samhället. Att bryta mönster varje dag är ett systematiskt
arbete som aldrig avstannar. Det
strävar vi efter att göra för att
organisationen och varje med
arbetare ska utvecklas, säger
Patrik Emanuelsson vd på Heba.
Om Allbright
Allbright är en partipolitiskt obunden
och icke-vinstdrivande stiftelse
som arbetar för jämställdhet och
diversifiering på ledande positioner
i näringslivet.

Projekt på gång
Underhållsarbeten
Sker löpande i våra fastigheter.
ROT-projekt
Ombyggnation inklusive
stambyten pågår/planeras:
Lidingö (Galeasen och Regattan),
Gubbängen (Ryggåsen och
Gradsågen), Södermalm (bjälklag
på gården Höken), Huddinge
(Rådsbacken och Rådsvägen),
Johanneshov (Arabesken),
Hägersten (Spöksonaten).
Nyproduktion
Norrtälje hamn – hyresrätter och
äldreboende, Österåker – äldre
boende och förskola, Hägersten
– hyresrätter, Täby park – hyres
rätter, Bredäng Panorama –
bostadsrätter, Vårbergstoppen
– bostadsrätter, Skarpnäck
Skärgårdsskogen – bostadsrätter,
Framtidens Stora Sköndal –
hyresrätter och bostadsrätter.

Ljuvligt julgodis för
alla sötsugna
Godsaker hör julen till!
Med dessa recept skapar du enkelt julstämning.

Mozartkulor

Polkabräck

20 bitar, under 30 minuter
Att bjuda på hemgjorda Mozartkulor är enklare än du tror.
Denna klassiska och älskade sötsak innehåller endast
choklad, nougat och marsipan. Mozartkulan skapades redan
1890 till minnet av Mozart och har sedan dess varit julens
favoritgodis för alla marsipanälskare.

20 bitar, under 45 minuter
Med endast två ingredienser kan du trolla fram ett
oemotståndligt gott julgodis på nolltid. Polkabräck är något
så enkelt som smält choklad som toppas med hackade
polkagrisar. När den stelnar blir denna chokladbräck enkel
att bryta i munsvänliga bitar.

Ingredienser
200 g marsipan eller mandelmassa
100 g nougat
100 g mörk bakchoklad

Ingredienser
200 g mörk bakchoklad
1/2 dl polkagrisar (1/2 dl karameller motsvarar ca 50 g)

Gör så här
• Skär eller dela marsipanen och nougaten i vardera 20 bitar
(för 20 bollar). Rulla bitarna till bollar.
• Platta ut marsipanen och lägg en bit nougat i mitten och
omslut den med marsipanen. Rulla till en jämn boll.
• Bryt chokladen i bitar och lägg den i en skål. Smält
chokladen i mikrovågsugn eller i ett vattenbad. Rör i
chokladen så att den inte blir för varm (vattenbad: Sätt
skålen i en kastrull med knappt sjudande vatten och låt
chokladen smälta. Obs, se till att ingen vattenånga
kommer i chokladen).
• Doppa marsipankulorna i chokladen. Ta hjälp av två gafflar.
Lägg dem på ett galler eller bakplåtspapper för att stelna.

Gör så här
• Bryt chokladen i bitar och lägg den i en skål. Smält
chokladen i mikrovågsugn eller i ett vattenbad. Rör i
chokladen så att den inte blir för varm (vattenbad: Sätt
skålen i en kastrull med knappt sjudande vatten och låt
chokladen smälta. Obs, se till att ingen vattenånga
kommer i chokladen).
• Grovhacka eller krossa polkagrisarna grovt.
• Häll ut chokladen på en plåt med bakplåtspapper, strö
över polkakrosset och låt stelna. Bryt bräcket i bitar.
Fri från gluten och ägg.
Gör laktosfri: välj laktosfri mörk choklad.
Gör mjölkproteinfri: byt ut chokladen mot mjölkproteinfri
mörk choklad.

Fri från gluten och ägg. Innehåller laktos och mjölkprotein.

Källa: Ica.se
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Heba stöttar goda insatser
Som del i vårt samhällsengagemang stöttar Heba flera organisationer.
Äldrekontakt
Arbetar dagligen för att bryta ofrivillig ensamhet
och social isolering bland äldre.
Nattvandrarna
Har som syfte att det ska finnas vuxna förebilder,
medmänskligt stöd och social trygghet bland unga
människor när de rör sig ute på kvällar och nätter.
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
säljarnas väg tillbaka till samhället.
Biologisk mångfald i vattendrag
Utsättning av lax och havsöring i bland annat
Stockholms ström, i samarbete med Stockholm stad.
Vi sponsrar även:
Hammarby IF Bandy
Huddinge Hockey – tjejhockeyn

När du behöver du hjälp
Felanmälan
Tel: 08-442 44 41
Måndag-fredag 08.00-16.00
(lunchstängt 12.00-13.00)

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

www.hebafast.se

Störningsjour
Vid störningar inom fastigheten
kvällar och helger kontakta
Störningsjouren, tel: 08-568 214 00

