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Mer och mer folk på tunnelbanan
mån, december 10, 2012
Är det någon som känner att det har blivit trångt på tunnelbanan ut till Hässelby? I så fall
känner ni rätt. Det har under åren faktiskt blivit ökad trängsel i tågen till de yttersta
stationerna på den gröna linjen.
Vid Hässelby strands tunnelbanestation är det 1300 fler resenärer per dag 2011 jämfört med
2003. Och vid Hässelby gårds station är det 900 fler.
Flera bussar från Backlura
tor, december 06, 2012
Den 9 december 2012 börjar en ny tidtabell att gälla för lokaltrafiken, och samma dag börjar
nya tidtabeller för lokaltrafiken i hela EU-området.
För Hässelbys del blir det i främsta hand lite fler bussavgångar på linje 119.
Det blir tre nya avgångar från Backlura på morgonen måndag - fredag. Och från Spånga i
riktning mot Hässelby börjar bussarna gå med 10-minuterstrafik redan från klockan 15
måndag - fredag.
Framtidens förskola i villastaden
ons, december 05, 2012

En förskola planeras på Blomsterkungsvägen 235. Den ska få åtta avdelningar med plats för
144 barn. Där förskolan ska byggas ligger i dag en gammal förskolebyggnad som dömdes ut
2004. Sedan dess har barnen fått vara i en provisorisk byggnad intill på Lingonrisgränd.
När den nya förskolan blir klar 2014 kommer barnen få flytta tillbaka till en modern och
dubbelt så stor anläggning. Sedan rivs den provisoriska förskolan på Lingonrisgränd.
Den nya förskolan kommer att byggas efter ett framtaget standardiserad koncept som ger plats
för 144 barn. Idén marknadsförs som ”Framtidens förskola”. Byggnaden kommer att bli i två
våningar med eget kök i bottenvåningen.
På kartan ovanför är den aktuella tomten markerad med rött.
Nya radhus i Backlura

ons, november 28, 2012

I Backlura planerar man att bygga nio radhus på en obebyggd gräsyta intill
Blomsterkungsvägen. Det är i änden av återvändsgatan Blodboksgränd som man tänker bygga
dessa radhus, som ska sitta ihop tre och tre. De som är intresserade av att titta närmare på
planerna kan besöka Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4 inne på Kungsholmen.
Förslaget visas fram till 19 december.
På kartan nedan är det aktuella området markerat som en röd triangel.

Ekarna i Hässelby strand räddas - igen
tor, november 22, 2012
För exakt ett år sedan stoppades bygget av de åtta radhusen vid Sparrisbacken i Hässelby
strand. Då var det länsstyrelsen som såg till att bygget inte blev av genom att inte ge dispens
från den så kallade strandskyddslagen. Stockholms kommun gav sig dock inte utan vände sig
till regeringen.
I dag sade även regeringen nej till bygget. Miljöminister Lena Ek är inne på samma linje som
de boende vid Sparrisbacken, och det tidigare beslutet från länsstyrelsen står därför fast.
Det blir alltså inga radhus i ekbacken och alla trettiotalet ekarna där husen skulle byggts
kommer få stå kvar.
Studentbostäder i Hässelby gård

mån, november 19, 2012

Nu ska studenter flytta in på seniorboendet i Hässelby Gård. På Hässelgården, som fram till
nu varit reserverat för äldreboende, ska nu även studenter få flytta in. Man har reserverat totalt
87 av rummen för studenter. Varje rum är på 26 m² och samtliga har balkong.
Inflyttning på tre trappor kommer att ske 16 januari 2013, på två trappor 1 februari och på en
trappa 16 februari. Rummen på fyra trappor har redan fått sina hyresgäster.
Det är inte tänkt att man ska kunna laga mat på rummet utan det ska man göra i det
gemensamma köket som finns på varje våning. På rummet finns bara en liten köksvrå med
kylskåp och diskbänk. Men jag är säker på att de flesta kommer att skaffa sig en vattenkokare,
så att det går att göra te och kaffe på rummet.
Rummen har tidigare använts av äldreboende men har målats om så att de ska vara fräscha för
de nya hyresgästerna. Det finns inget bredband i huset, men man tänker dra in bredband under
2013, och då blir det säkert en hyreshöjning i samband med det.
Någon gång i framtiden tänker man bygga om hela fastigheten till någon annan typ av
boende, men några konkreta planer har man ännu inte kommit fram till. Hässelgården ligger
på Ormängsgatan 10C i Hässelby gård.
(Tidningen Mitti lade ut denna nyhet dagen efter mig...)
Seniorgymnastik ska läggas ner
lör, november 17, 2012
Enligt Dagens Nyheter 16 november 2012 planerar man att lägga ner Friskvårdscentrum i
Hässelby med sin seniorgympa, och detta av besparingsskäl. Stadsdelsnämnden ska besluta
om saken nu i den kommande veckan.
Samtidigt sänker alliansen i Stockholms stad skatten med 15 öre. Det är för Moderaterna
viktigare att sänka skatten än att stadens invånare mår bra.
Second hand i stället för sopberg
mån, november 12, 2012
Det har kommit ett förslag om att bygga en second handbutik, en så kallad ”Återigen station”,
i närheten av Lövsta återvinningscentral. En del av det avfall som kommer till Lövsta skulle
efter lite uppfräschning kunna säljas i en sådan butik. Många av dem som lämnar sina sopor i
Lövsta har med sig hushållsmaskiner som fortfarande är helt användbara, men som ändå bara

slängs ner i sopbehållarna. Förslaget är att de som lämnar in sopor ska kunna skänka sådana
användbara saker till denna second handbutik.
Men det är viktigt att en sådan mottagning är bemannad så att inte folk gratis kan plocka med
sig det som lämnats in för återanvändning. Det finns ligor som har satt i system att åka runt
och hämta gods för att sedan sälja det vidare.
Det skulle vara positivt om en sådan second handbutik kunde byggas i Lövsta. Det skulle
bland annat ge nya arbetstillfällen och resurser skulle kunna sparas när avfall kan
återanvändas.
Kommentar:
Skapad av Noemi Ferrando tor, april 04, 2013 10:49:09
Det vore mycket bra för milljön, arbetslösa och en ideell förening att driva fram. Vi i Inincate
har försökt i 2 år att sälja för en slant nästan nya kläder och prylar i vårt lokal på
Ormängsgatan 59, källarnivå i Hässelby Gård.
Tyvärr det har varit så trögt pga lokalen ligger inte så centralt. Lördagen den 6 april skall vi ha
öppet mellan kl 10.30 och 14.00 ni som läser detta är välkomna att se vad vi har och ta en
kopp kaffe med trevlig samtal.
Som sagt idéerna är bra men kanske att placera en affär i närheten av sopporna blir inte så
lyckad. Samtidigt tycker jag att det kan inte ligga på lövsta sopstationens ledning att ansvara
för det. Jag kan tänka mig att personen kan inte ta mera på sig.
Skapad av Hässelbymannen tor, november 15, 2012 16:31:08
Den socialdemokratiske politikern Eva Oivio skrev under 1990-talet en motion om just detta
förslag. Stadsfullmäktige godkände motionen men driftchefen för Lövsta sopstation vägrade
att genomföra förslaget.
Ny församling i Hässelby
sön, november 11, 2012
Den nya församlingen New Life Church har nu etablerat sig i Hässelby. New Life är en
baptistförsamling med ungefär 350 medlemmar i Stockholmstrakten. Den grundades 1993
som en del av Evangeliska Frikyrkan. Man fick för några år sedan Stockholms läns landstings
pris för sitt arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Man inriktar sig speciellt på den
mångfald av människor och kulturer som finns i Hässelbyområdet. Förutom på svenska har
man därför sina gudstjänster även på engelska.
New Life Church Hässelby använder sig av Bergskyrkans lokaler på Kråkvickergränd 1 i
Hässelby villastad. Där har man verkat sedan juli 2012.
Varannan vecka har man gudstjänster på söndagarna klockan 15. De söndagar man inte har
någon gudstjänst i Bergskyrkan i Hässelby hänvisar man till New Life-kyrkan i Alvik.
Man kan finna kyrkans hemsida på http://www.newlifechurch.se,
och på Facebook https://www.facebook.com/NewLifeChurchHasselby
Allhuset i Hässelby gård läggs ner
tis, oktober 23, 2012
Den ideella föreningen MittiByn som i mer än tre år drivit Allhuset MittiByn i Hässelby gårds
centrum verkar nu tvingas stänga ner. Denna mötesplats för alla i Hässelby gård kommer
troligtvis att stängas vid årsskiftet om man inte kan ordna fram nya pengar för fortsatt drift.
Bostadsbolagen, som bekostat det anser sig inte längre ha råd och det har inte
stadsdelsförvaltningen heller.
Man ska ha ett protestmöte i Allhuset den sjätte november klockan 18. Protestlistor finns
utlagda på olika ställen för dem som vill skriva under och protestera mot nedläggningen.

Färja till Lambarön
sön, oktober 21, 2012

En intressegrupp har nyligen lämnat in ett nytt förslag om att man ska kunna anordna en
linfärja mellan Lambarön och fastlandet på Hässelbysidan. Trafikverket är positivt inställa till
en fast förbindelse, bestående av en automatisk, obemannad linfärja som skulle kunna ta
fotgängare och eventuellt en eller annan cykel. Det är alltså inte frågan om någon bilfärja.
På Hässelbysidan finns sedan 1940-talet redan reserverad en strandtomt just för ett färjeläge
eller en framtida bro.
En linfärja över det 130 meter breda sundet skulle underlätta för sommargästerna och de fast
boende på Lambarön, som i dag har problem med överfarten som måste göras med privata
småbåtar. Det är ont om båtplatser på båda sidorna av sundet.
Vi får se om stadsdelsförvaltningen är positivt inställd till detta förslag. Det är ju inte första
gången man föreslagit färja till Lambarön...
(Foto: Henrik Henrikson)
Kommentar:
Skapad av Anna ons, november 21, 2012 07:43:41
Gud, vilken bra ide. Och tänk vad mycket utsläppen från gammla 2-taktare skulle minska!
Hoppas det blir verklighet.
Årets Hässelbylopp
ons, oktober 17, 2012
I söndags, den 14 oktober, gick det 25:e Hässelbyloppet av stapeln. Det blev något av ett
rekordlopp – aldrig tidigare har så många deltagit – 4877 löpare, varav 2954 män och 1923
kvinnor.
Loppet startade i lite ruggigt väder. Ett duggregn och max nio grader gjorde att entusiasmen
var lite dämpad i starten, men så höll regnet upp och innan loppet var helt över tittade solen
fram. Musael Temesghen från Hälle IF vann årets Hässelbylopp med tiden 29:33. Meraf
Batha från samma förening blev bästa kvinna med tiden 33:40, och med den tiden noterade
hon ett nytt banrekord.
Remsorna gäller ett bra tag till!
sön, oktober 14, 2012

Åkremsorna på tunnelbanan ska gå att använda långt in på nästa år!
Den nya funktionen ”reskassa” har nu introducerats i Stockholms lokaltrafik. På ett accesskort kan resenären ladda en summa pengar, och varje gång han åker med buss eller
tunnelbana så dras kostnaden av, så länge pengarna på kortet räcker.
Denna ”reskassa” ska successivt ersätta remsorna som nu används. Men på grund av en ej helt
intrimmad datateknik så kan ännu inte alla ombud sälja ”reskassa”. Därför räknar man med att
fortsätta sälja remsor åtminstone fram till 31 mars 2013. Remsorna ska sedan gälla fram till
31 augusti 2013. Efter det ska man året ut kunna föra över det som är kvar på remsan till en
”reskassa”.
Till dess bör man dessutom ha löst problemet med att ibland vill flera personer åka på samma
reskasse-kort. Det går nämligen inte ännu.
Plaisiren blir Spelmannen
tis, oktober 09, 2012
Den 1 oktober invigdes Hesselby slotts sprillans nya konferensbyggnad Spelmannen – den
byggnad som tidigare var Galleri Plaisiren. Man har inrett fyra konferenslokaler i olika
storlekar i modern stil och med all den teknik som dagens konferensdeltagare kräver.
Festligheter i helgen
sön, september 23, 2012
Lördagen den 22:a september 2012 var det aktiviteter både i Hässelby strand och Hässelby
gård.

I Hässelby strands centrum hade man anordnat loppis, specialerbjudanden i butiker och
utställning om de nya lägenheterna som ska byggas.

I kyrkan hade man konstutställning och kaffeservering.

Hässelby hembygdsförening hade bokbord, bemannat av Eva och Kent. Många var nyfikna på
utbudet av böcker som visades upp. När jag var där tog boken om Hässelby strand precis slut,
och man fick åka och hämta flera ex. Väderleken skulle bli ösregn hela dagen enligt
experterna, men det var mest uppehåll, och folk strosade nyfiket omkring i centrumet.

I Hässelby gårds centrum hade Megafonen anordnat en förortsfestival. På scenen uppträdde
Ken Ring, Sebbe Staxx, Ayesha Quraishi, Labyrint med flera.

I centrumet fanns dessutom för de mindre hoppborg och ansiktsmålning.

Regnet som till och från öste ner hindrade inte att många intresserade, främst ungdomar,
samlades framför scenen för att se sina hiphop-favoriter.
Megafonen jobbar för ”social rättvisa i Sverige, och organiserar unga människor i förorten för
att skapa ett samhälle där alla har lika förutsättningar.”
(Foto: Henrik Henrikson)
Infartsparkeringen i Hässelby strand stängd
ons, september 19, 2012
Under byggnationen av det nya bostadshuset ovanför stationshuset i Hässelby strands
centrum, så har man stängt av infartsparkeringen vid Hässelby strands tunnelbanestation.
Folkmusikfestival på Hesselby slott
tor, juli 12, 2012
Den 10 – 11 augusti 2012 arrangeras ”Stockholm Folk Festival” på Hesselby slott.
Det är Tomas Ledin, Esbjörn Hazelius och Ale Möller som ligger bakom detta
folkmusikarrangemang under ekarna. Här kommer att blandas visa, folkrock och världsmusik.
Man får möjligheter att se Hoven Droven, Nordic, Roger Tallroth, Olle Linder, Ale Möller,
Esbjörn Hazelius, Mikael Rickfors, Dan Hylander, Py Bäckman och många fler.
Det blir musik från fem scener. Dessutom finns en danslada för danslystna. Det kommer att
bli konserter, buskspel och spelmansstämma. Det kommer också att anordnas workshops.
Idén med denna spektakulära konsert är ”att, tillsammans med gästerna, sätta sin speciella
prägel på musik från genrer som oftast annars tillhör helt skilda världar.”
Mat och dricka kommer att säljas och i slottsparken ordnas en camping. På Hesselby slott
finns hotell, restaurang och bastu. Man kan ju kombinera besöket på festivalen med att bo
kvar på slottet en natt.
Fredagen 10 augusti är det fritt inträde och lördagen kostar 380 kr.
Närmaste tunnelbana är Johannelund ett par hundra meter från slottet.
Res billigare med T-bana
mån, juni 11, 2012
Ett tips till alla mina gamla klasskompisar i Hässelby, och alla andra som blir pensionärer
nästa år – 2013 – och som åker med tunnelbanan:
En årsbiljett för SL kostar i vanliga fall 8.300 kronor.
Tipset är att du kan köpa årsbiljett till reducerat pris (4.990 kronor) redan dagen efter du fyller
64 år! Det får du göra därför att du fyller 65 år ”under biljettens giltighetstid”. Bra va. Du
behöver alltså inte vänta tills du fyller 65 år för att kunna åka med tunnelbanan till reducerat
pris.
Tillägg: Som Roffe N mycket riktigt påpekar, i en kommentar till ovanstående tips, så kan
man ju köpa SL-biljetter till reducerat pris redan vid 61 års ålder om man samtidigt börjar ta
ut, helt eller delvis, sin premiepension.
Radhus vid Snödroppsgränd
tis, maj 22, 2012
Stockholms Stad föreslår att man ska bygga bostäder och förskola på ett område i Hässelby
villastad mellan Snårvindevägen och Snödroppsgränd (se karta). Det är tomterna Snödroppen
28 och Hässelby villastad 28:1 som är berörda. På området ligger i dag en förskola men den
föreslås rivas och en ny större förskola byggs på tomten utmed Snårvindevägen (område 2 på

kartan). Den nya skolan ska vara färdig innan man river den gamla. I just detta område var det
för ett par tre år sedan tänkt att IKANO skulle byggt hus, men det blev aldrig av.
Där den gamla förskolan ligger i dag (område 1 på kartan) skulle man kunna få in tio-tolv
radhus. Till dessa hus skulle det gå en ny väg in från Snödroppsgränd.
På andra sidan Snödroppsgränd (område 3 på kartan) skulle det kunna rymmas sex nya
radhus.
De grönområden som på det här viset bebyggs anses ändå inte ha något rekreationsvärde.
Byggstart för radhusen beräknas ska 2014 med första inflyttning 2015.
Karta: Eniro. Grafik: Henrik Henrikson.

Området med alkoholförbud utökas i Hässelby
ons, maj 16, 2012
Nu har Stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby föreslagit att två områden med
alkoholförbud, Hässelby gårds centrum och Solursparken i Vällingby, ska utökas.
Hässelby Gårds förbudsområde utvidgas med området mellan Loviselundsvägen och
förskolan Friherregatan och gångvägar till och området kring Loviselundsskolan.
Anledningen till förslaget är att många av de boende i området gång på gång klagat på att de
inte känner sig trygga därför att det runt Hässelby gårds centrum förekommer mycket
alkoholförtäring, bland annat i anslutning till en förskola.

De gula fälten på kartan visar nuvarande område med alkoholförbud: Hässelby centrum och
Engelska Parken. De orange-färgade fälten på kartan visar de föreslagna utvidgningarna.
Missbrukare brukar sitta längs staketet utmed Loviselundsvägen i höjd med busstorget
nedanför trappan och dricka alkohol. Även trappan upp mot Friherregatan 1 ska få
alkoholförbud. Där sitter missbrukarna från de första varma dagarna på våren, hela sommaren
fram till det blir kallt framåt oktober.
Innan husen i kvarteret Säteritaket byggdes så kunde ölgubbarna hålla till i den skogsdunge
som där fanns, och då störde de ingen. Man hade till och med anordnat en grillplats invid
tunnelbanespåret, och det var en populär samlingsplats för områdets A-lag. Den senaste tiden
har nu dessa missbrukare alltså hållit till omkring trappan nerifrån busstorget upp till
Friherregatan 1. Även gångvägen som börjar ovanför trappan och som leder förbi ett daghem
runt komplexet Friherregatan 1 skall ingå i området med alkoholförbud. Man tycket inte att
barn och föräldrar på daghemmet ska behöva vara rädda.
Slutligen ska gångvägarna från Hässelby torg till Loviselundsskolan, Ormängstorget och
Beata Sparres gränd bli alkoholfri zon.
Tillfälligt stopp av utförsäljning
tis, maj 08, 2012
Enligt Radio Stockholm stoppades igår (7 maj 2012) beslutet om en utförsäljning av
kommunalägda hyreshus i bland annat Hässelby. Oppositionen hade tillfälligt stoppat ärendet.
De borgerliga, som styr i Stockholm, vill sälja så många hyreslägenheter som möjligt för att
få loss mängder med pengar. Man säger att det är för att kunna bygga nytt, men när de
borgerliga säger så far de med osanning. Dels så har bostadsbolagen redan så god ekonomi så
att de skulle kunna bygga ändå, och dels så har de borgerliga faktiskt inga som helst planer att
börja bygga några nya stora kostnadskrävande bostadsområden.
Husen på Medsolsbacken köpta
tis, april 24, 2012

I dag sålde Wallenstam höghusen 13 till 17 på Medsolsbacken till en bostadsrättsförening
som är bildad av hyresgästerna. Priset blev 290 miljoner kronor. I köpet ingick 150
lägenheter.
Bostadsrättsföreningen Brf Gästsalen 1,2 & 3 blev i oktober förra året erbjuden att köpa de tre
höghusen och i dag är affären alltså i hamn.
Protest mot utförsäljning
tis, april 24, 2012
Eftersom man nu planerar att sälja ut ytterligare bostäder i allmännyttan i bl.a. Hässelby till
privata ägare, så hade man anordnat en protestdemonstration på måndagskvällen (23 april)
utanför stadshuset.
En av de stora nackdelarna för hyresgästerna med utförsäljning är att man förlorar
möjligheten att stå i den interna byteskön, och det blir därmed svårare att byta lägenhet.
En annan försämring är att det blir svårare för ungdomar att skaffa sig en egen lägenhet,
eftersom privata ägare bara lämnar in 50% av lediga lägenheter till bostadsförmedlingen
(jämfört med 100% i allmännyttan). Det moderata finansborgarrådet Sten Nordin är helt
kallsinnig till ungdomarnas problem och tycker det räcker med det.
Jag fick för ett tag sedan en kommentar om att det är bra att det blir privata ägare. Då skulle
man slippa stökiga och besvärliga grannar.
Jag har tidigare bott i ett par av Svenska Bostäders områden som sålts till nya ägare. Ingen
som helst förändring i det avseendet skedde. De grannar som var ”besvärliga” bodde kvar,
och bland nyinflyttade fanns såväl bra som ”besvärliga”, och det gällde även efter tio år. Att
det skulle bli bättre i det avseendet med privata ägare är alltså helt fel.
Utförsäljning av Stockholmshem i Hässelby strand
tor, mars 08, 2012

Den 7 mars talade Stockholms Stadshus AB om att man ska sälja ut stora delar av sina tre
allmännyttiga bostadsbolag man har i Stockholm. Bland annat ska 328 lägenheter i hyreshus
och hyresradhus i Hässelby, som fram till nu varit ägda av Stockholmshem, säljas till det
privatägda Hässelby Hem, som redan har över 2000 lägenheter runt om i hela Hässelby.
Alla dessa hyresgäster, som genom att utan att blivit tillfrågade hamnar hos en privat värd, har
nu inte längre tillgång till Stockholmshems interna bostadskön. Stockholmshem vägrar föra
någon som helst dialog med hyresgästerna utan skickar bara ut ett brev till de berörda om att
köpet redan är genomfört och att alla förlorar sina platser i bostadskön.

De fastigheter som säljs ut av Stockholmshem:
Rumsfilen 3 och 4 Hässelby strand
Adress: Fyrspannsgatan 111-137, 143-161, Spiralbacken 6-16, 1, 7-29
Snöbräckan 35, 36 & 37 Hässelby villastad
Adress: Oxelbärsgränd 62-92
Totalt 328 lägenheter. I en del av de lägenheter som ligger vid Spiralbacken håller man
dessutom på med stambyten, med alla besvär som det innebär. En olycka kommer inte
ensam...
Bilden visar en av fastigheterna på Spiralbacken, där stambytet pågår som mest (Foto: Henrik
Henrikson).
Den nya ägaren tar över i början av maj 2012.
(Foto: Henrik Henrikson)
Ny förskola i Hässelby strand
tor, mars 08, 2012

På Maltesholmsvägen 157, i kvarteret Hallen 1, ska man nu bygga en ny förskola. Under de
närmaste åren så beräknar man att det kommer att behövas minst 125 nya förskoleplatser i
Hässelby strand, och därför har man nu beslutat att bygga denna förskola. Den ska bli
uppdelad i sex avdelningar och tillagningskök. Det blir troligtvis en tvåvånings
souterrängbyggnad på den sluttande tomten i korsningen Maltesholmsvägen och
Mirabellbacken. Förskolan ska vara färdig till årsskiftet 2013 - 2014.
Man har tidigare för fem år sedan försökt att bygga en förskola på samma plats men då ansåg
man att det skulle bli för dyrt.
Bilden visar den ännu obebyggda tomten, där det i dag finns mest buskar och en liten lekplats
med gungor (Foto: Henrik Henrikson)
Kommentarer:
Skapad av Lena tis, april 23, 2013 22:15:44
Nu i april 2013 är bygget av förskolan i full gång. 6 avdelningar - det blir ett stort dagis.
Undrar hur de små liven kommer att ha det där.
Flera hus utmed Lövstavägen
tis, januari 31, 2012

För inte så många år sedan var Lövstavägen en obebyggd transportsträcka från
Bergslagsvägen bort till Hässelby villastad. Nu har Lövstavägen omdanats till att bli en
stadsgata med tät bostadsbebyggelse på båda sidor. Det allra färskaste tillskottet är det område
som visas på kartan – ett område som till största delen ligger inom stadsdelen Hässelby gård,
men utmed Lövstavägen alldeles intill Karl Bondes skog. Där ska nu byggas en lång räcka
bostadshus tätt intill den alltmer trafikerade vägen. Förr var det sämsta tänkbara placering att
bygga hus intill trafikleder, men nu har det blivit högsta mode att bo nära en aldrig sinande
ström av bilar och lastbilar.

Denna del av bebyggelsen utmed Lövstavägen har utarbetats av stadsbyggnadskontoret samt
Ikano Bostad AB och Familjebostäder AB. Arkitekterna på Arkitekthuset Jönköping och
ÅWL har försökt att skapa varierande småstadsaktiga fasader utmed gatan.
Bild av Arkitekthuset Jönköping AB.

