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Snart börjar bygget ovanför stationen 
fre, december 23, 2011  

 Nu sätter man snart igång bygget av bostadshuset som ska ligga ovanför tunnelbanestationen i 
Hässelby strand. I januari 2012 ska man börja sälja ut de 64 lägenheterna i huset, som får 
namnet Brf Stationen. I mars ska man så riva den nuvarande stationsbyggnaden. 
Byggandet av det nya huset, som ska innehålla den nya stationshallen, kommer att pågå under 
minst ett år, och man beräknar att inflyttningen ska ske sommaren 2013. Under byggtiden 
kommer en provisorisk stationshall som mynnar ut mot Persikogatan att användas. (Bild från 
Hökerum Bygg visar hur det kan komma att se ut från gångbron över Hässelby strands 
tunnelbanestation.) 
 
Nya villor på Måbärsstigen 
ons, december 14, 2011  
Vid Måbärsstigen i Hässelby, på gränsen mellan villastad, gård och strand, planerar 
Stockholms stad nu att bygga elva fristående villor i form av atriumhus. Husen kommer att 
ligga uppe i en skogsdunge alldeles intill den äng där Hässelbyloppet haft sin start de senaste 
åren. 
På Måbärsstigen, tvärs över gatan från de nu planerade husen, ligger sedan gammalt 
tvåvånings radhus, byggda i slutet av 1950-talet. 
Vid bygget av de nya husen ska man ta extra hänsyn till den ekologiska aspekten, till exempel 
så ska husen förses med växttak. 
Just nu pågår en anbuds- och markanvisningstävling. Anbuden ska komma in senast den 20 
januari 2012. 
 
Ny församling i Hässelby 
fre, december 09, 2011  
New Life planerar att någon gång i framtiden öppna en ny församling någonstans 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. 
Bildandet av en New-Life-församling i Hässelby ligger dock på framtiden. Än har inga 
konkreta planer framkommit, men det finns med i deras långsiktiga planer. 



 
Ny ägare till Hässelby gård centrum 
tis, november 22, 2011  
En firma som heter FastPartner har den 21 november köpt Hässelby gård centrum plus fyra 
andra centrum i stadens omgivningar. De säger sig vilja utveckla Hässelby gård centrum "i 
nära dialog med hyresgästerna." 
Man har varit överens om att inte offentliggöra köpesumman, vilket skulle kunna tyda på att 
allt inte gått rätt till, men det behöver inte betyda det... 
FastPartner antyder att man är intresserad av att i framtiden bygga ut butiks- och 
kontorsytorna i centrumet. 
I köpet ingick, förutom Hässelby gård centrum, även centrumanläggningarna i Älvsjö, Tensta, 
Rinkeby och Bredäng. 
 
Ekarna räddade 
tor, november 03, 2011  
De åtta radhusen som skulle byggas nere vid mälarstranden intill Sparrisbacken har stoppats. 
Det är länstyrelsen som inte givit dispens från den så kallade strandskyddslagen. Det blir 
alltså inga radhus i ekbacken och alla ekarna där husen skulle byggts kommer få stå kvar. Bra 
va! 
Så här skriver länstyrelsen som motivering: 
” Länsstyrelsen gör bedömningen att behovet av de åtta radhusen torde kunna tillgodoses på 
annan mark än inom det aktuella strandområdet. Därför kan inte behovet av tätortsutveckling 
på den berörda platsen vara av sådan betydelse att det kan anses motiverat att strandskyddet 
ska upphävas. Förhållandet att Hässelby strand också har en hög exploatering med 
flerfamiljshus gör att kvarstående naturmark och parkmark också får ett högt rekreativt värde 
för allmänheten.” 
Tillägg 12 december 2011: 
Stockholms stad har överklagat detta beslut. Nu ska regeringens miljödepartement ta 
ställning, och vi får se hur det går... 
 
Kommentarer: 
Skapad av Bostadsbrist ons, november 30, 2011 12:32:06 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bostadsbristen-sanker-stockholm_5029493.svd 
Men några träd får stå kvar. Bra va? 
 
Renovering av tunnelbanan till Hässelby 
sön, oktober 30, 2011  
Nu har man satt ett datum för när tunnelbanan till Hässelby ska stängas för omfattande 
renovering. Det blir med stor sannolikhet år 2014 som Hässelbygrenen kommer att stängas av 
för upprustning. Man startade i maj 2011 en idéstudie för uppgradering av Hässelbygrenen. 
I maj gjordes också en första spårvandring utmed spåret för att man skulle kunna få de första 
idéerna av vad som kan behöva göras för att Hässelbygrenen ska klara morgondagens 
transportbehov. 
Tillägg december 2011: 
Själva renoveringen blir ganska omfattande. När motsvarande gjordes på Farsta- och 
Hagsätra-grenarna var tunnelbanan avstängd under en längre tid och den ersättande 
busstrafiken fungerade ju inte alltid perfekt. Man kan utgår från att det blir besvärligt för 
trafikanterna även denna gång när Hässelbygrenen stängs av. 
Hur ersättningsbussar ska fungera vet man inte ännu, men man har lovat att allmänheten i god 
tid ska få veta hur ersättningstrafiken ska gå. 



Mitt förslag är att man, förutom den busstrafik som ska gå parallellt med tunnelbanespåret, 
även sätter in extrabussar bortåt Rissne, Sundbyberg och Solna, för dem som inte ska in mot 
city... 
(Texten redigerad februari 2012) 
 
Kommentarer: 
Skapad av Andreas W fre, december 02, 2011 09:00:57 
Oj, alarmerande. Vart kan man läsa mer om att Hässelbygrenen ska renoveras? 
 
Engelska skolan kommer i form 
lör, oktober 22, 2011  
Internationella Engelska Skolan i Hässelby strand (f.d. Hässelby gymnasium) meddelar att 
man där nu nästan är klar med alla renoveringar. Hemkundkapsrummet invigdes i början av 
oktober och träslöjdrummet är också klart att börja användas. Runt skolgården har man byggt 
ett nytt staket. Hela A-byggnaden är färdig. Det är bara gymnastiksalsbyggnaden som man 
ligger efter med. Den ska bli klar till slutet av terminen. Så de yttre förutsättningarna för en 
perfekt undervisning har snart slutförts. 
Nu är det bara upp till lärare och personal att tillsammans med eleverna i den nya miljön 
skapa en trivsam och givande undervisning. 
 
Stavningen av Hesselby 
lör, oktober 15, 2011  
I min gästbok kom för några dagar sedan ett förslag om att vår stadsdel borde stavas 
Hesselby, i stället för Hässelby, på samma vis som man gjort med Hesselby slott. 
Det är ett perfekt förslag. 
Fram till början på 1900-talet stavade man namnet på området Hesselby. Det var i ivern under 
en moderniseringsreform av det svenska språkets stavning som man införde dagens version av 
namnet. Man kunde ju då inte ana den digitala utvecklingen, men i dagens datoriserade värld 
är bokstaven ä (liksom å och ö) bara till besvär. 
Men det behöver inte vara helt oåterkalleligt. Staden Helsingborg rycktes också med i det 
tidiga 1900-talets stavningsreform och ändrade 1912 sitt namn till Hälsingborg. Men stadens 
exportindustrier tryckte på så att man 1971 ändrade tillbaka stavningen till det internationellt 
mera gångbara Helsingborg. 
Kanske det nu är Hässelbys tur att bli mer internationellt! 
 
Kyrkhamn kan bli naturreservat 
tis, oktober 11, 2011  
Svenska Dagbladet skrev 10 oktober om att Kyrkhamn-Lövsta skyddas i naturreservat. 
"Många års dragkamp för och emot exploatering går mot sitt slut, när natur- och 
kulturområdet Kyrkhamn-Lövsta i Hässelby föreslås skyddas i naturreservat. 
Kyrkhamn-Lövsta har identifierats som Stockholms tystaste område, och pekades redan 2003 
i en statlig utredning ut som skyddsvärt. Området ligger i Görvälnkilen som är en av 
Stockholms så kallade gröna kilar, och genom reservatsbildandet får naturskyddet en 
fortsättning från Järfälla på andra sidan kommungränsen." 
 
Brand på Persikogatan 
lör, oktober 08, 2011  
2011.10.06 
Persikogatan 76, Hässelby. 



En Vindsbrand bröt vid 22.45-tiden torsdagen 6 oktober ut på Persikogatan i Hässelby. Det 
var det sista sexvåningshuset ner mot centrum. Polis och brandkår som larmats till platsen 
fann en större fullt utvecklad brand. Lågor slog upp från taket. När släckningsarbetet pågick 
stoppades tunnelbanan fram till station Hässelby Strand. 
Flera vittnen sade att de först hört en smäll och sedan rök. Polisen gissar att det kanske var en 
fyrverkeripjäs som avfyrats. 
Branden startade på vinden till Persikogatan 76, och brandkåren inriktade sig på att hindra 
elden att sprida sig till vindsutrymmet på Persikogatan 74. Omkring 45 brandmän bekämpade 
elden, som strax efter midnatt var under kontroll. 
Ett par personer fick föras till sjukhus med lättare rökskador. I övrigt orsakade branden inga 
personskador. Boende på adressen evakuerades till kyrkan i Hässelby strands centrum som 
öppnats upp av kyrkopersonalen. De kunde vid fyratiden på morgonen återvända till sina 
lägenheter som fortfarande stank av brandrök. 
Västerortspolisen misstänker att det kan vara en pyroman som ligger bakom. Och i så fall 
kommer dådet att rubriceras som mordbrand. De som bor i huset kan berätta att det på bara 
fyra månader redan har brunnit fyra gånger. Förutom vindsbranden så har någon tidigare tänt 
eld i hissen och i källaren. Dessutom i en brevlåda. 
 
Tunnelbana till villastan? 
tis, oktober 04, 2011  
2011.10.01 
Signatur Iwapimm kom med följande förslag: Jag tycker att Hässelby Villastad är i behov en 
egen tunnelbanestation; största stadsdelen (till yta) i Stockholms kommun med 17.000 
invånare. Förslagsvis ny slutstation efter Hässelby Strand. Finns gott om yta att placera 
stationen på. 
 
Kommentarer: 
Skapad av ... sön, februari 12, 2012 01:22:00 
jag tycker samma sak! vi i hässelby villastad borde också få en tunnelbana som är slut station 
!!!!! 
 
Ny skola i Hässelby 
sön, mars 06, 2011  
Hässelbystrandskolan behövde inte stå tom så länge. Till hösten ska Internationella Engelska 
Skolan starta sin undervisning där. 
Jag tycker det låter förträffligt. 
När jag, i början på 1960-talet, gick i skolan sade man att den som är bra i matematik är dålig 
i språk och vice versa. Jag för min del hade i mellanstadiet lätt för matematik och då förstod 
jag att det inte var någon idé att bry sig om att plugga engelska. Dumt, och självuppfyllande. 
Jag struntade i den engelska lektionerna, och fick därför självfallet dåliga betyg - vilket alltså 
"bevisade" att om man var bra i matte så var man dålig i engelska... 
Nu ska det komma en skola till Hässelby som säger sig satsa på det engelska språket - 
"nyckeln till världen" som man uttrycker det. 
Jag tror på den idén. Ska dagens svenska ungdomar ha en chans i den internationella 
konkurrensen, så måste de kunna uttrycka sig på en förtroendeingivande engelska. En svensk 
som till exempel kommer till Storbritannien och bara kan uttrycka sig på en stapplande osäker 
engelska, tas inte på allvar och i värsta fall bara väcker löje och ignoreras. 
Inom parentes kan jag tillägga att min dåliga engelska har förbättrats avsevärt sedan jag blivit 
vuxen, och har klarat mig fint, som till exempel när jag liftade runt i USA i tre månader... 
 



Programförklaring 
tis, februari 08, 2011  
Någon har frågat mig vad avsikten med min hemsida "Mitt Hässelby" är. 
När Hässelby strand var alldeles nybyggt och allt luktade betong och lera, växte jag upp där. 
De kvarteren präglade mig under min barndom, och nu försöker jag på min hemsida återge i 
text och bild dels hur det var på den tiden, dels bevaka och berätta hur det är nu för tiden i 
detta område. 
 
Kommentarer: 
Skapad av Aprikosgatan 36 fre, februari 25, 2011 11:35:12 
Er hemsida är mycket bra och vem skulle idag kunna göra något liknande? 
Mods 1964-1967? Har du några fakta? Man får väl inkludera unga missbrukare som mods 
dessa år? 


