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Gula Husen 30 år!
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Föreningens postadress: 
Häggviksvägen 23  19150 Sollentuna 
Föreningens mailadress: 
gulahusen@tele2.se 
Föreningens hemsida: 
www.gulahusen.se 

 
Föreningens fastighetsförvaltare: 
Jidek AB tfn 08-744 26 01 
Fastighetskontoret Häggviksvägen 15, 
besökstid tisdag och torsdag 07.00 - 07.30 
torsdagar även 15.30 - 16.00 

 
Felanmälan via tfn dagtid: 
08-966949 
Felanmälan via e-post: 
jidek@telia.com 

 
Vid nödsituation nattetid eller helger ring: 
08-25 66 62 eller 08-97 30 00 

 
Föreningens ekonomiske förvaltare: 
Edsvikens Redovisningsbyrå AB, Djupdalsv. 10, 
192 51 Sollentuna. Frågor angående: månads- 
avgifter, inre fond, överlåtelser m m. 
telefon: 070-792 75 21,  
anna-karin@edsvikensredovisning.se 

 
Föreningens styrelse samt husvärdar och övriga 
funktionärer: se anslag i portarna 

 
Gula Bladets redaktör: 
Christer Lindén, Häggviksvägen 19, bv 
telefon: 08-590 875 66, 0708-46 86 16 
mailadress: christer.n.linden@gmail.com 
Omslag: Urban Westling 

Ordförande  
har ordet 
 
Nära nog hälften av oss boende i Gula Husen (160 
personer) deltog i 30-årsfirandet av husens 
tillblivelse. Det blev en fest att minnas med 
glädje. Tack alla deltagare som bidrog till detta.  
 
För framtiden gäller det att minnas andra händel-
ser i husens historia som kan vara värda att firas, 
så att vi inte behöver vänta i fem år innan nästa 
stora fest.  
 
Med på festen var flera galapettrar, varför detta 
nummer  innehåller reportage liknande det vi 
annars ser i skvallertidningarna. 
 
Som ni redan har sett av anslagen i trapphus och 
hissar har föreningen en fortsatt god ekonomi med 
bra likviditet trots stora amorteringar. Det finns 
därför ingen anledning tro att vi kommer att 
behöva förändra avgifterna på många år, 
åtminstone inte uppåt. 
 
Styrelsen har i flera tidigare nummer av Gula 
Bladet ihärdigt uppmanat de boende att inte 
möblera i trapphusen av brandskydds- och 
utrymningsskäl. Nu vill jag påminna er om att 
samma sak gäller gångarna i källarna. Kartonger, 
en dörr, en spegel, en tavla, en soffa, en rullator, 
ett pingisbord och en takbox finns där. Om dessa 
inte tas bort kommer föreningen att se till att de 
hamnar på lämpliga återvinningsstationer. 
 
 

 
 
Ordförande Bosse Björkman och 30-års- 
jubilerande Lilian Lama med brorsbarnet Oriana. 
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Festkväll  
- ur min synvinkel 

    av Gunilla Ågren 
 

Fredagen den 21 september var kvällen 
då alla boende i Gula Husen firade fören-
ingens 30 år.  
 
Hösten hade anlänt till vårt välskötta bo-
stadsområde och vi kunde skönja att 
bladverken runt om övergick i gult och 
sprakande rött. Lite här och där virvlade 
vissnande blad runt och in i rabatterna, 
och vi hade ännu en sommar bakom oss. 
 
Just den här dagen var vädret något 
gråmulet. Det passade bra att se fram 
emot en trevlig kväll och jag kan tänka 
mig att vi alla på olika sätt förberedde 
oss för att tillsammans bilda en palett av 
festfärger och förväntan. 
 
Jag tittade hastigt ut från mitt fönster. 
Vilken väg var bäst? Det problemet löste 
sig snabbt eftersom den långa raden av 
promenerande redan var på gång och 
visade vägen. Det var bara att haka på.  
 
Under järnvägen, rakt fram och över 
Klasrovägen, under nästa trafikled och 
sedan rakt upp i tallbacken. Just den 
tallbacken gav ett visst motstånd som 
resulterade i ett flås och avslöjade kon-
ditionen. Jag blev omsprungen av hurtiga 
gentlemän som sedan belevat höll upp 
porten till restaurangen på Hammar-
backen 12. 
 
Klädhängarna var redan överbelastade 
och festkommittén tog emot det särskilda 
inträdesbeviset som byttes mot ett 
mingelglas med porlande dryck. Stäm-
ningen var redan högt i tak, man pratade, 
skrattade och hade fyllt nästan alla 
platser.  
 
Väl placerad vid ett bord fick jag en herre 
på var sida och mitt emot fanns mina 
egna trevliga husgrannar. De är ganska 
nyinflyttade och kunde bara fira sina två 
år i Gula Husen. Jag firade i alla fall hela 
elva år, men min vänstra bordsgranne han 
kunde stoltsera med hela 30 år.  
 

Ordförande försökte ta till orda. Det var 
inte lätt. Men vi fick veta att en tre-
rätters middag väntade och allt skulle 
sluta med kaffe och tårta. Vårt bord 
längtade redan efter tårtan. Musiker fanns 
på plats och snart kom hela raden med 
servitörer. Vinet valdes och förrätten stod 
plötsligt läckert lockande framför var och 
en.  
 
Vid mitt bord började vi göra oss be-
kanta. Lite avvaktande i början. Men god 
mat och dryck löste tungans band, höjde 
humöret och blandade sig med musiken 
och det allmänna sorlet. En av mina 
bordsgrannar hade, vad jag förstod, 
tidigare haft en aktningsvärd post inom 
UD. Av en annan fick jag en skildring av 
hur det var att som ung leva i Danmark 
under krigstiden och invandra till 
Sverige. 
 
Jag önskade att jag kunnat ta del av 
många flera levnadsberättelser. Så 
mycket kunskap här fanns samlat, med 
levnadsöden och livserfarenhet blandat 
med både glädje och sorg – det som ett 
långt liv innebär! Jag fick veta att vår 
äldste närvarande var 97 år och därefter 
att ett stort antal var runt de 90 åren.  
 
Musiken avbröt vår konversation och 
dansen tog vid. Litet trevande i början 
med ett ensamt par som fint gled över 
dansgolvet för att sedan nästan helt för-
svinna i mängden när par efter par föll 
för de dansvänliga takterna. 
 
Desserten – tårtan och kaffet – var efter-
längtad och avnjöts snart, medan de som 
bott i Gula Husen i 30 år premierades 
med en födelsedagsblomma. 
 
En trevlig kväll led mot sitt slut. Utanför 
öppnades himmelens slussar och regnet 
strilade ner över Hammarbacken och oss 
var och en som tog sig hem mot Gula 
Husen. 
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Festkvällen – 
bildkavalkad 
Föreningens festkommitté, bestående av Stefan 
Primér, Siw Sjögren och Cecilia Westman, är 
värda en stor eloge för de lyckade arrangemangen 
kring jubileumskvällen.  
   Det blev god mat, trevlig musik och blomma 
till dem som firade sitt 30-åriga boende i Gula 
Husen. Festen avslutades med inspirerande 
dansmusik, framförd av kvällens uppskattade 
orkesterpar,  Bruno och Ia Picano. Många tog 
chansen,  tidvis var det fullt på dansgolvet! 
 
Några bildklipp från kvällen nedan: (Fler bilder 
finns på  hemsidan, www.gulahusen.se) 
 
 

 
 
Kvällens uppskattade musikaliska underhållare, 
Bruno och Ia Picano. 
 
 

 
 
Yvonne och Sven-Olle Olson och Mari Lindsén 
på festhumör. 
 

 
 
Nyinflyttade i april 2012, Eva Eriksson trivs 
tillsammans med sina två döttrar  
 
 

 
 
Bjuder du upp mig till dans? Gertrud Englund 
föreslår och Lasse Holm funderar. 
 
 
 
 

 
 
Lilian Lama och Ronny Uddén väntar på nästa 
dans. 
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30-årsjubilerande Ingeborg Lemser får en 
blomma av Siw Sjögren. 
 

 
 
Anne-Marie Ek och Nino Drago låter sig väl 
smaka! 
 

 
 
Anki och Tomas Gårderyd väntar på efterrätten 
tillsammans med Sten Karlsson. 
 
Till höger: Kerstin Björkman och Hjördis 
Johansson i glatt sällskap. 
 
 

 
 
30-årsjubilerande Torbjörn Norling uppvaktas av 
Siw Sjögren. 
 

 
 
Cecilia Westman  trivs tillsammans med Ronny 
Uddén och Claude Lama. 
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Bildkavalkad, fortsättning 

 
 
Gerhard och Irene Rombach myser 
på festen. 
 

 
 
Gunbritt Näslund blev glad för sin 
jubileumsblomma. 
 

 
 
Rolf Berg och Erika Karlsson 
njuter av den goda maten 
 
 
 

30 år i Gula Husen  
Vi intervjuade fyra veteraner och en nyinflyttad i  
Gula Husen. Framför allt bad vi dem svara på 
följande frågor: 
 

1. När flyttade du in i Gula Husen? 
2. Vad fick dig att välja Gula Husen? 
3. Vad gör att du fortfarande trivs i Gula 

Husen? 
4. Ser du några nackdelar med att bo i Gula 

Husen? 
 

5. Har du några förslag på förbättringar Gula 
Husen? Socialt eller annat? 
 
 

En tillbakablick 
Före detta ordföranden i vår förening, Kurt 
Öhman, flyttade in i Gula Husen den 15 oktober 
1982. Gula Husen var populära och kön till lägen-
heterna var lång. Kurt hade dock turen att få en 
lägenhet genom att en person före honom i HSB-
kön avsade sig sin plats. Kurt var ordförande i vår 
bostadsrättsförening åren 1995 - 2000. Det var 
under Kurts ordförandeskap, 1977, som förening-
en bröt sig ur HSB och bildade en egen 
bostadsrättsförening. De huvudsakliga skälen till 
”utbrytningen” var en önskan om bättre insyn och 
kontroll av föreningens underhålls- och admi-
nistrativa kostnader.  
   Styrelsen, under ledning av Kurt, var också 
mycket engagerad då det gällde att ge synpunkter 
på Häggviksleden som byggdes åren 1996-2000. 
Bland annat lyckades man få igenom en längre 
”däckning” av leden än vad som ursprungligen 
planerats, vilket vi som bor här nu är väldigt glada 
för. 
   Kurt bor i en välplanerad femma med stor 
balkong i söderläge som han är mycket nöjd med. 
–Bra stämning och gott samarbete med grannarna, 
säger Kurt, som också har sin bror Sixten nära, i  
uppgången intill. 
   Vad upplevde Kurt som ordförande att folk kla-
gade på? Bara smärre saker. Någon tyckte att 
inomhustemperaturen var för låg, någon annan 
klagade på matos och dåligt utsug, en tredje på 
dålig avrinning från diskhon. 
   Förslag på förbättringar? Ett problem som Kurt 
pekade på var att många utomstående personer 
passerar igenom och ibland skräpar ner och/eller 
för oväsen.  
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Vi flyttar aldrig! 
Birgitta och Rolf Andersson har bott i nian 
sedan Gula Husen byggdes. Redan på byggstadiet 
gick de runt i området och såg ut sin lägenhet. Här 
har de levt och trivts i 30 år och här gick deras 
dotter på dagis i samma hus. En stor fördel, då 
hon bara kunde ta hissen ner utan att ens behöva 
ta på ytterkläder.  Rolf har dokumenterat bygget 
av husen och inflyttningen i en film, som man kan 
se via en länk, som nu ligger på Gula Husens 
hemsida. 
   Birgitta, som är född i Töjnan, minns ett annat 
Häggvik med ICA, Konsum, post och fiskaffär. 
Det bodde mest barnfamiljer här i början, men så 
småningom började en flyttström från Gula Husen 
till villa. Nu går den hit igen, från villaområdena. 
   Rolf och Birgitta berättar om turerna kring 
bygget 1996-98 av förbindelseleden till E4:an. 
Det föregicks av kraftiga protester mot ett förslag 
som bland annat skulle lämna den del av leden 
som gränsar till Gula Husen öppen. En över-
byggnad med park blev till sist lösningen, vilket 
vi alla är tacksamma för idag.  
   I de marklager som kom i dagen då man grävde 
leden påträffades många fornlämningar. Väg-
verket ordnade med visningar och material av 
intresse samlades in. Där fanns bland annat 
gravstenar, som även grannarna, Marianne och 
Humberto Couet, tog till vara och placerade ut. 
Exempelvis lönnen vid Lustgården omges av en 
ring av stenar från 3 000 år gamla gravar. Muren 
vid promenadvägen, som leder söderut mot 
Skälbyskolan, är också delvis uppbyggd av stenar 
från utgrävningarna. Runda stenar kommer från 
kvinnogravar, långa från mansgravar. Skrovliga 
stenar har legat i gravar som bränts. Under 
utgrävningarna hittades också rännan som 
utgjorde förbindelsen mellan Norrviken och 
Edsviken.   
   –Vi flyttar aldrig härifrån. Jag brukar också råda 
äldre personer i området, som talar om att flytta, 
att stanna kvar. Här är det lika bra, om inte bättre 
än på ett äldreboende, säger Birgitta. 
 

En gång Häggvik – alltid 
Häggvik! 
Gun-Britt Näslund är född i Häggvik. I april 
1982 flyttade Gun-Britt in i en trerummare. Hon 
hade stått i HSB-kön i ett år. Insatsen var låg, 
även för den tiden, endast 16 500 kr. Gun-Britt 
trivs bra i Gula Husen. Det bevisas ju av hon 
stannat kvar i över 30 år. Föreningen är välskött 
på alla sätt och vis. Lägenheten är ljus och öppen  
 

 
med en solig balkong. Föreningen har bra regler  
för markiser, inglasning av balkong etc. Bra 
allmänna kommunikationer, nära till pendeltåg. 
Det är en god stämning bland de boende, som 
visar att de bryr sig om varandra. Medelåldern är 
hög men yngre flyttar successivt in. Angående 
idéer om förbättringar tycker Gun-Britt att en 
större sopcontainer kunde vara bra att ha. En 
tillfällig lokal för loppmarknad och tjänstepool för 
städning, fönsterputs och datorfixning var andra 
uppslag. Men på det stora hela är Gun-Britt 
mycket nöjd med Gula Husen!    
 

Vår gröna oas 
Anki och Tomas Gårderyd hör också till dem 
som bott här från början. De stod i HSB-kön och 
den jämförelsevis låga insatsen till en lägenhet här   
var en av orsakerna till att de flyttade in.  
   Anki hör till den grupp av engagerade odlare 
som har gjort våra gårdar till de blomstrande oaser 
de är idag. Redan 1985 började hon plantera 
blommor utanför portarna. Det vann gillande hos 
HSB, som senare bekostade plantorna. Ibland 
bytte hon växter med Marianne Couet, som 
jobbade med rabatterna i andra änden av området. 
Anki berättar att de också passade på att ta plantor 
från trädgårdarna kring de hus som revs, när 
Häggviksleden skulle byggas. Det var över huvud 
taget mycket aktivitet i Gula Husen under den 
perioden. Boende i husen gick bland annat ut och 
höll om en del av träden för att rädda dem från 
grävskoporna.  
   Anki känner många i området och trivs utmärkt. 
– Här finns ju Järvafältet med skogen och de fina 
trädgårdarna runt husen. Synd bara att komposten 
måste bort. Åke Berglund satte i gång den för 22 
år sedan, men nu är det ingen som orkar sköta om 
den längre.  
 

Det bästa är läget  
Eva Eriksson och hennes två döttrar har bott i 
området sedan april 2012.  Baskraven när hon 
letade lägenhet var tre sovrum, ett vardagsrum  
och två badrum och en sådan bostad fann hon i 
Gula Husen. Familjen bodde tidigare i villa men 
vänjer sig så sakteliga vid alla ovana ljud som 
hörs i ett hyreshus.   
   –Vi trivs jättebra i vår lägenhet, men det bästa är 
läget. Det fungerar bra med barnens resor mellan 
hem, skola och träning och jag kan ta mig på olika 
sätt till jobbet i Solna. Jag försöker åka kollektivt, 
för jag vinner ingen tid på morgonen om jag tar 
bilen, säger Eva. 
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Tänk på hur bra  
du har det! 
Yvonne Modin, husvärd i H19, gav redaktionen 
det här urklippet ur ICA-kuriren från gammel-
mormors tid. Något att tänka på när vi använder 
våra bekväma tvättstugor? 
 
1. Gör upp en eld på bakgården och värm regn-
vatten i bykgrytan. 
2. Ställ baljorna så att röken inte kommer i ögo-
nen om det blåser. 
3. Karva sönder en hel lutstång i kokande vatten. 
4. Sära tvätten i tre högar: högvitt, randigt, 
blåkläder och trasor. 
5. Rör ut mjöl i kallt vatten till en jämn smet och 
tunna ut med kokande vatten till styvning. 
6. Gnugga fläckarna mot tvättbrädan. Gnid hårt 
och koka. Gnugga randtvätten, men koka icke. 
Endast skölj och stärk. 
8. Bred ut kökshanddukar på gräset. 
9. Häng gamla trasor på staketet. 
10. Häll ut sköljvattnet på rabatten. 
11. Skura förstugan med det varma vattnet. 
12. Tag på en ny klänning och släta till håret med 
sidkammarna. 
 
Koka en kopp starkt kaffe, sitt ett slag i 
gungstolen. Vila och tänk på hur bra du har det. 
 
 

Höststädning 
den 14/10  
Söndagen den 14 oktober, kl  9-11 är det åter 
dags för höststädning av gårdarna. Vi har i år 
tidigarelagt dagen någon vecka p.g.a. att vissa år 
har det varit kallt och risk för snöblandat regn, 
och dessutom lite sent för plantering av lökar.  
 
Löven kommer förvisso att sitta kvar på träden, 
men en första krattning kan göras.  
 
Trappvärdarna har svarta säckar till 
trädgårdsavfall, som ställs vid containern. 
 
 Komposten kommer att vara bortkörd 
förhoppningsvis, men återställning av gräsytan 
återstår. Det behövs några som hjälper till med 
detta.  
 
Nu när komposten tagits bort kan blomjord  

 
fortsättningsvis lämnas i närmaste rabatt och 
därmed förbättra denna, när växt och kruka är 
borttagen. 
 
Dessutom kommer det att behövs många 
medhjälpare för att plantera lökar på Lustgården.  
 
Trädgårdsmöblerna behöver rengöras och de 
mindre sofforna staplas undan i trädgårdsförrådet.  
 
När vi är klara ses vi i lokalen för att förstärka oss 
och umgås en stund. Bra tillfälle för er som är 
nyinflyttade att träffa lite grannar.  
 
Ni som inte har möjlighet att hjälpa till ute, får 
väldigt gärna hjälpa till i köket eller baka en kaka. 
De hembakta kakorna är mycket uppskattade. 
 
Vi hoppas på vackert höstväder. Välkommen ut! 
 
 

Farligt avfall kan 
lämnas den 14/10  
Som en extra service till oss boende 
kommer föreningen under städdagen den 
14/10 kl. 9-11 att ta emot farligt avfall 
utanför fastighetsskötaren Stefan Lellkys 
kontor på Häggviksvägen 15. Det ihop-
samlade avfallet kommer därefter att 
samtransporteras till miljöanläggningen i 
Hagby. 
   Det farliga avfall som uppkommer i ett 
hushåll kräver särskild insamling för ett 
säkert omhändertagande.  
 
Vad tar vi emot? 
Farligt avfall ska vara väl märkt och 
förpackat för att kunna tas emot av oss för 
vidare samtransport till Hagby miljö-
anläggning.  
 
Farligt avfall 
Som farligt avfall räknas: 
Spillolja, rester av färg, lack, lim, lösnings-
medel, starka rengöringsmedel, fotokemi-
kalier, bekämpningsmedel, kvicksilver-
termometrar, sprayförpackningar m.m.  
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Småel  
Elavfall som är större än en mikro-vågsugn 
tas inte emot. Däremot går det bra med 
småel som glödlampor, lågenergilampor, 
lysrör, batterier och mobiltelefoner. Sortera 
batterier och lampor i olika påsar. 
Förpackningar tas bort före inlämning.  
 
Detta kan vi inte ta emot. 
Ammunition, nödraketer, sprängämnen 
(lämnas till polisen), fyrverkerier och 
liknande (lämnas till polisen eller åter-
försäljare). Läkemedel lämnas till apoteket. 

 

Använd vår fina 
bastu!  
Nu när det blivit höst och mörkret och kylan 
börjat komma vill vi slå ett slag för vår fina bastu.  
 
Du bokar tid på listan utanför bastun och går inte 
din nyckel till låset kontakta Lasse Holm så fixar 
han det. 

 
Städningen i 
Gula Husen 
Följande Städdagar gäller nu: 
 
Maj – september: Städning 1 gång i veckan.  
Fredagar städas våningsplan, entréer och 
tvättstugor. 
 
Oktober – april: Städning 2 gånger i veckan.  
Tisdagar städas våningsplan och entréer. 
Fredagar städas entréer och tvättstuga.  
 
Obs! Städning får ske under tvättpassen. 

 
Av brandskyddskäl och för att kunna få en 
bra städning, påminner vi om att det inte är 
tillåtet med mattor blomkrukor med mera på 
våningsplanen. 

 
  Om ni har synpunkter på städning hör av er   
till styrelsen. Städansvarig är Ann-Marie Ek. 
 
 
 

 

Nycklar 
Har du blivit av med en nyckel, särskilt ”den 
svartskaftade”, anmäl förlusten till Lasse 
Holm, 070 – 492 6596, eller till Christer 
Lindén, 070 - 46 8616, så att vi kan spärra 
nyckeln i alla cylindrar. 
 
 

Gästparkering 
Det är dags att åter påminna om att våra 
gästparkeringar är avsedda för våra gäster. 
   Boende som ställer sin egen bil där riskerar 
böter eller ”kontrollavgift” som det kallas på den 
ovälkomna lappen på rutan. Avgiften är 450 
kronor. 
   Behöver du en tillfällig eller permanent plats 
för din bil, kontakta föreningens bilplatsan-
svarige, Lasse Holm, på telefon 070 – 492 65 96. 
 
 

Tvättstugorna 
Lämna inte kvar tomma tvättmedel- och 
sköljmedelförpackningar i tvättstugorna, inte 
ens i papperskorgarna. 
   Vi har ju sopsortering i vårt område, så 
dessa förpackningar ska lämnas till åter-  
vinningsstation. 
   Det ingår inte i städfirmans åtagande att 
hantera dessa förpackningar. I stället har 
någon irriterad granne förbarmat sig och tagit 
hand om dem . 
 

 

Tänkt & tyckt 
Har du idéer till artiklar eller synpunkter som 
rör vårt boende, kontakta oss i redaktionen 
(Siw, Cecilia eller Christer).  Ditt inlägg 
mottages med glädje. 
   Märk ditt bidrag ”Till Gula Bladet” och 
lämna det i postlådan invid föreningslokalen, 
Häggviksvägen 23, eller maila det till 
christer.n.linden@gmail.com 
 



Så här skrev Vår bostad, organ för Hyresgästernas riksförbund och HSB:s riksförbund, om vårt område 
för 30 år sedan. Det var i nummer 7, 1982. Urban Westling hittade notisen på Kungl. biblioteket.



Nr Namn Adr Lgh.nr Nr Namn Adr Lgh.nr
Phus1 Näslund S 3 052 Gar 1 Gustafsson S 5 020
Phus2 Åfeldt H 23 082 Gar 2 Rosenberg H 21A 100
Phus3 Björkman H 21A 119 Gar 3 Karlsson S 9 003
Phus4 Ek H 21B 122 Gar 4 Näslund S 3 052
Phus5 Heikkilä S 3 048 Gar 5 Lennström H 21B 108
Phus6 Primér H 19 147 Gar 6 Kling S 7 034
Phus7 Trosse-Brunnberg H 19 111 Gar 7 Björkman H 21A 119
Phus8 Jonsson/Svensson H 17B 185 Gar 8 Rathleff-Nielsen S 1 056
Phus9 Karlsson H 17B 188 Gar 9 Andersson S 3 053
Phus10 Bagheri/Nourzad S 3 050 Gar 10 Andersson H 21A 117
Phus11 Hallgren H 17B 187 Gar 11 Ekstedt S 3 049
Phus12 Encarnacion S 9 001 Gar 12 Eriksson S 9 004
Phus13 Andersson H 21A 117
Phus14 Eriksson S 9 004
Phus15 Rosin/Zetterström H 19 139
Phus16 Halldén H 21A 198
Phus17 Johansson H 21B 199

Garagen på
järnvägsparkeringenStora P-huset

Kö till garageplatser 2012-09-15
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