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 den 31 december 2014 ·  
Trots det milda vädret sjunker temperaturen ibland under noll och det blir halt. Beredskapen 
på tunnelbanan i Hässelby strand är tydligen i alla fall bra. (Foto: Henrik) 
 

  
Eva Dahlberg Ett stort tack för 2014 med alla fina bilder och ett riktigt GOTT NYTT ÅR 
från en "gammal" Persikogatare". 
Ally Marie Ringbo Hoppas bygget snart är klart!! 
- För nu får jag, som är pigg och rask, sprinta kvarteret runt för att hinna in och på 
tunnelbanan på morgonen.... 
Gott Nytt 2015  
 den 20 december 2014 ·  
Med en vinterbild som visar Hässelby strand för 50 år sedan, då det var vänstertrafik och 
kraftverket bara hade en skorsten, önskar jag er alla en god jul och ett gott nytt år (fotograf: 
Henrik Henrikson) 
 



  
Lila Karlström Tack och God Jul till dig också...och tack för all den fina Hässelbyhistoria du 
delar med dig ! 
Robert Axelsson D-S fin bild 
Lars Wilhelmsson Och till vänster om bilden finns den berömda Melongatan. God jul! 
Mikael Jonsson Fin bild, god jul! 
Margaretha Wiberg God Jul och tack för alla fina bilder vi får 
Bernth Eklund Fyrspannsgatan ner där bodde jag 56-07,tackar för fina bilder och önkar dig 
en bra jul. 
Eva Dahlberg Tack Henrik för alla fina bilder du delar med dig. Det är visserligen snart 40 år 
sedan jag flyttade från Persikogatan, men minnena lever kvar. Dina bilder gör så att jag 
fortfarande kan följa med vad som händer med Hässelby Strand. Ha en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År. 
Karin Bergqvist Ett litet radiohus som skymtar där till höger tror jag? 
Ingrid Sjölund På den gatan bodde jag 1968-1976. Man undrade över den tjocka rök som 
kom ur skorstenen .Hur nyttigt var den ? 
 den 20 december 2014 ·  
Nu är det dags för några nya bostadshus i östra Hässelby villastad. Tre flerbostadshus ska 
byggas mellan Grantoppsgränd och Växthusvägen just där Växthusvägen gör en häftig 
nittiograders sväng in mot Blomsterkungsvägen. Det är idag ett lite ödsligt område. Det blir 
64 lägenheter runt en liten lokalgata som går in från Blomsterkungsvägen. 
Träd kommer att fällas i området i mitten av januari 2015, och sedan sätter Ikano igång under 
andra kvartalet 2015 med själva husbyggena. 
 



  
Ylva Myhrberg Undrar om de kommer att vara lika "lättsålda" som radhusen som ligger på 
växthusvägen. Ett sålt och tre tomma, resten blev aldrig byggt, tycker synd om den familj som 
bor där ensam. 
Arash Ensani Kan dom inte bara köpa loss golfbanan på Lövsta som skulle kunna bli en hel 
bostadsort - men ockuperas av människor som vill slå bollar med pinnar, så slipper man 
avverka en massa träd och förstöra fin natur? 
Alexander Chris Fast tycker det är bra med lite öppna ytor, ger andrum. Man behöver inte bo 
som inpackade sillar. 
Helena Thörnfeldt Området är btw inte alls ödsligt. Det avänds flitigt av förskolegrupper och 
dagmammor! 
Martin Arleskär Vad är detta? Bostadsbristen är skyhög, men så fort förslag om att något 
ska byggas kommer så protesterar massa närboende, hur ska vi någonsin kunna bygga något 
om det alltid ska byggas "någon annanstans"? 
Alexander Chris Trädkramare vet du. Tyvärr med den byråkrati som råder här räcker det 
med en protest så kan ett helt infrastrukturprojekt stoppas. 
Monica Uhmeier Det skall bli hyresrätter d.v.s. en sorts förlängning av den bedintliga 
"Arabdalen" 
Monica Uhmeier Det gäller att bygga fort så länge det finns oinformerade köpare som inte 
vet att de blir granne med stor trafikled, vilken kommer att göra husen nästintill osäljbara! 
Alexander Chris Ehh, bostadshusen vid johannelund såldes slut ganska snabbt trots att dom 
bor precis intill lövstavägen. Så din teori bör inte stämma så bra. 
Lars-Åke Bengtsson Bakåtsträvare! Tänk om. 
Helena Thörnfeldt Så oerhört malplacerat och tråkigt!!! Hässelby VILLAstad..? 
Lucienne Lulu Beauchamp Galet!!  
 Anders Löfqvist Blir ju trevligt att bo där eftersom man kommer att göra Växthusvägen till 
en genomfartsväg till Järfällavägen, vilket det skrivs väldigt lite om. 



Ylva Myhrberg Det blir ju inte så kul att bo där när Ormbackaleden blir klar ( om den nu 
kommer igång någon gång). 
Lisbeth Ledel Det här låter inte klokt! Hur överklagas sånt här? Eller är det redan gjort och 
sista ordet är redan sagt? Någon som vet? 
Janne Björklund Dags att tänka om, göra klart det som påbörjats är en ide. Vad hände med 
protestlistorna många skrev på? 
Mia Mathiasson Och här försvinner en av våra "lungor"... 
(Med kommande huspriser så antar jag att hugade köpare även har råd med helikoptertaxi 
 
den 19 december 2014 ·  
Två grabbar i Hässelby, Simon och Erik, har gjort ett fantastiskt intressant projekt om vad 
som skulle kunna göras vid stranden i Hässelby när kraftvärmeverket försvinner. De kallar sitt 
projekt H2O (alltså den kemiska formeln för vatten) där tvåan symboliserar de två 
skorstenarna som skulle kunna återuppstå som två höghus. 
Ett genomarbetat och innovativt projekt, som presenteras på ett trevligt och intressant sätt. Jag 
blev imponerad. 
Gå in på deras hemsida och se deras presentation: 
 

  
Projektet | Project-H2O 
Project-H2O är mer än bara huskroppar. Det är en stämning. En park och även ett 
byggnadsverk i världsklass. Vi vill skapa en bild i ditt medvetande. En bild av ett förändrat 
och innovativt Hässelby. En bild av ett Hässelby på världskartan.…  
Lisbeth Vilhelmina Beijner Otroligt! Bra! 
Mia Mathiasson Impad! 
 Monika Cekan Brobäck Bra Simon Brobäck och Erik! 
Sussie Brobäck Bra jobbat Simon  
 den 17 november 2014 ·  
Om du bor på Enspännargatan 1-23,Hässelby Torg 14-22 eller Astrakangatan 17-21 i 
Hässelby gård, så får du inte glömma att vattnet kommer att stängas av på onsdag 19 
november mellan kl 22 och 03. 
Fyll kaffebryggaren så att ni har till kvällsfika i alla fall. 
Formulärets överkant 
Christer Nordlund Glöm inte att fylla ett glas med vatten så ni har till morgontvagningen. 
 
 



den 17 november 2014 ·  
Busshållplatsen vid Hässelby strands centrum är flyttad - och det en bra bit, ända till 
Maltesholmsvägen. När man kommer ut från tunnelbanan får man gå vänster, vänster och 
vänster igen. Så kommer det förbli ett tag, så länge man gjuter grunden till parkeringshuset på 
Persikogatan (Foto: Henrik) 
 

  
Eva Fransson Tur att Maltesholmsvägen ligger så nära 
 
den 9 november 2014 ·  
Nu har man monterat upp en byggställning inne i Hässelby strands tunnelbanestations 
trapphall. Man ska göra om byggnadens tak så att det passar ihop med det nya bostadshuset. 
(Bild: Henrik) 
 

  
Monica Uhmeier Där var en nerförsbacke utan trappsteg. ! ! 



Mitt Hässelby - en del av Stockholms historia Den nerförsbacken finns kvar. Den finns till 
höger om trappan på bilden, precis bakom det vita kaklet. Det är en gångramp för att 
underlätta för alla som har barnvagn. När stationen byggdes på 1950-talet fanns många 
barnfamiljer, och därmed många barnvagnar i området. 
Annica Torslund men gud jag glömmer inte där min hemstad i hässelby, vilket 
förändra...Smiley smile 
 den 19 oktober 2014 ·  
Ett av affärshusen i Hässelby strands centrum är helt rivet, och nu är det snart dags för nästa 
hus – mittenhuset. Svenska Kyrkan förbereder redan nu att stänga sin second-hand-butik Tant 
Grön. Söndagen den 23 november blir sista dagen som man har öppet.  
En annan butik – Fotoateljén Vinger Elliot – har redan slagit igen efter att bara funnits till ett 
par månader, och den lokalen används för tillfället som matsal och personalutrymmen för 
byggnadsarbetarna. 
 

  
Tommy Kihlman Att politiker in te lär sig av historien att det inte skall rivas hur som helst 
som det har gjorts tidigare.. kan det vara föra att försörja byggbolag?????? 
Micke Cullgert Sorgligt!! 
Susanne Malmqvist Så så sorgligt! 
Johannes Ridderstedt En epok går i graven...himla trist 
Madelene Endom Öberg Åhh den där lilla backen skuttade man nedför när man hade varit 
på bvc och fått vaccination!  
Eva Dahlberg Gamla Bernhus foto, Radio o TV-affären, salong Diana etc!!! Vad skall det bli 
där istället? Flera höghus, eller? Det är väl bra med utveckling, men vad är det för fel på det 
gamla? Kom ihåg när det torget blev till. Innan så fanns det ingenting där och jag plockade 
rallarrosor (mjölkört) och tog med hem till mamma. Smiley frown 
Annica Torslund ja min väninna Gunilla Bernhus fotoäffaren minns jag o andra gamla 
äffaren...synd att inte få vara kvar i centrum där gamla huset skulle vara kvar att gamla 
minnas vi bodde där...jag minns gamla posten o domus o konsum o hårsalong o skiväffaren o 
radio/tv o ja allt minns jag där jag bodde...Smiley wink 
Eva Fransson Tråkigt har bott nästan hela livet där och tycker inte att det är roligt att se hur 
det blivit nu tur att strandliden och kananbadet är orörd 



 den 6 oktober 2014 ·  
Det är uppenbart att Hässelby inte ligger där jag trodde att det låg. Om man kommer till 
Hässelby strands centrum (alltså långt inne i Hässelby) så hittar man denna nyuppsatta skylt 
vid busshållplatsen på Fyrspannsgatan, att det är 2,8 km till Hässelby. 
 

  
Arash Ensani Finns en likadan vid Vällingbyrondellen också ... dom är ute och cyklar dom 
som har satt upp skyltarna Smiley tongue 
Pia Hällhagen Finns en vid kyrkogården som det står pil mot Hässelby Strand men den pekar 
mot Hässelby Gård. 
Power Pär Bjuggfält Dåligt. Jag har alltid räknat Hässelby Gård som riktiga Hässelby. Det är 
ju ändå där slottet ligger... 
Lila Karlström Är det någon som skämtar med oss ? Alltså har jag ljugit i åratal när jag sagt 
att jag bor i Hässelby ..? Smiley grin 
Christer Nordlund Om man tar vägen förbi Åkermyntan så är det säkert det, om inte lite 
längre. 
 
den 21 augusti 2014 ·  
I dag torsdag 21 augusti återupptar man sprängningarna för bygget av det nya parkeringshuset 
på Persikogatan. Av säkerhetsskäl kommer tunnelbanestationen och plattformen att utrymmas 
vid varje sprängning. Sprängningarna, högst tre varje dag, sker mellan klockan 10 på 
förmiddagen till 14.30 på eftermiddagen. 
Vid varje sprängtillfälle kan tunnelbanetåget från stan behöva vänta upp till fem minuter i 
Hässelby gård, men avgångstiden från Hässelby strand skall inte påverkas. 
Detta kommer man att hålla på med åtminstone fram till 3 oktober. 
 



 Tove Carlsund Tack för upplysningen! 
Anita Lundkvist Persson Bra info 
 den 19 augusti 2014 ·  
En ny förskola ska, som jag tidigare skrivit om, uppföras vid Maltesholmsvägen 91. Det blir 
en förskola i två plan med fem avdelningar för 90 barn. På platsen ligger i dag en förskola 
som byggdes 1955. Den tar 50 barn. Den håller inte dagens krav, och ska därför bytas ut. 
Den nya förskolan ska stå klar någon gång 2015/16.  
Bilden visar dagens förskola i gult. I rosa syns Loviselundsskolan. De blå markeringarna är 
höghusen utmed Maltesholmsvägen. 
 

  
Kersti Johanson Där har båda mina döttrar gått Smiley smile 
 
 



den 4 augusti 2014 ·  
Grillen är öppen! Nu äntligen! Metin har åter kunnat öppna Strandgrillen i Hässelby strands 
centrum, efter att han tvingats ha stängt under tiden som grannhuset revs. Eftersom grillen 
ligger lite bakom bland rivningsavspärrningar, så satte Metin upp flera lappar så att folk skulle 
få veta att han åter håller öppet. 
 

  

  
Karim Göransson Bästa grillen 
Arash Ensani Smiley like grymt! 
Berit Karlsson Bra att veta Ann eftersom dom ska börja med stambyte i våra kök. Smiley 
smile 
Ann Ståhl Toppen, då blir man mätt igen. 
 
 
den 14 juli 2014 ·  



De här dagarna är det lite krångligare att ta sig in till stan från Hässelby (foto: Henrik 
Henrikson): 
 

  

  

  

 +6 
Henrik Prüzelius Tack för bra bilder Henrik - som vanligt! 



Robert Landberg Fast ibland är det skönt att ha en alternativ plats att bo på. 
 
den 26 juni 2014 ·  
När jag gick förbi minneslunden i Hässelby begravningsplats upptäckte jag att skulpturen 
Hymn av Bertil Berggren-Askenström var borta. Jag fick veta att den hade blivit stulen någon 
gång i höstas. Den blev troligtvis stulen på grund av att den bestod av koppar, som kunde 
smältas ner och omsättas till pengar. Bilderna visar skulpturen före och efter stöld (Foto: 
Henrik) 
 

  

  
Ylva Myhrberg Ogilla  



 Gunnel Östlund Varför? 
Birgitta Mamsan Gervide Min ena dotter bodde i Björkhagen och de renoverade fastigheten 
som de hade en bostadsrätt i. Nya stuprör i koppar. En morgon vara alla borta, ca. 4 meter upp 
i huset. Lågt även det! 
Agnetha Mirto Ja detta är vidrigt!! Kan dom inte låta kyrkogårdarna vara ifred?? Det här får 
mitt blod att koka!! Min pappa ligger där nånstans, vila i frid pappa 
Eva Mossberg Helt otroligt fräckt, man blir så ledsen  
 
den 23 juni 2014 ·  
När jag ser rivningen av Hässelby strands centrum sakta fortskrida, så får jag en lätt 
panikartad känsla. Det är ju en del av min barndom som dom tar bort! (Foto: Henrik) 
 

  
Greger Nyström Där såg man Heps Stars på 60 talet. 
Ylva Hjord Bra i alla fall att du har tagit så många bilder. Då finns minnena kvar ändå. 
Micke Cullgert Så mycket minnen beach house rock och massa annat! 
Leif Söderman Alla härliga gamla svartvita B-filmer man sett där... suck 
Susanne Malmqvist Många kronor man lagt i jukeboxen där... Tråkigt att inte behålla bra 
lokaler! 
Ingrid Johansson Smiley frown 
Lars Enecrona Ja många minnen försvinner minns Tage som höll ordning på oss när vi var 
på ungdomsgården... 
Thord W Tanneståhl håller med,antar att det e undomsgården vi ser där sprang man 
ofta Smiley smile 
Lasse Illern Lindberg För 50 år sedan parkera man moppen utanför me andra moppepolare å 
gick upp på Strandsgårn Där jobba snuten Tage Jansson som ungdomsledare Man spela pingis 
biljard flipper eller sat bara å skrävla för varandra Lördagar vare liveband KOSTA 5 Spänn 
har ...Visa mer 
Pia Fridman Bästa "gårn" i stan! Putte Benno stod och önskade välkommen i trappan. 
Sussie, jag minns att vi fick köpa de äldre skivorna från jukeboxen. Vissa av de fick man 
kämpa för, haha. Fin verksamhet som bedrevs här. på de kära 60 och 70talen. Smiley heart 



Christer Nordlund Detta är väl framtiden. 
Christer Nordlund Sleep Little Girls. 
 Gunde Bergquist Precis som i Hagfors 
Eva Dahlberg Ungdomsgården! Där jobbade en man som vi kallade för "farsan", han var 
som en far för oss alla. Och som Greger Nyström skriver så spelade Hep Stars där väldigt 
ofta. Ja här har man många fina ungdomsminnen. 
Britt-marie Silvnäs Mycket nostalgi 
Christer Nordlund Det är mycket nostalgi som går i graven. 
Maria Bonaparte Trist   
Bernth Eklund Där åker gården man fick uppleva både gladtobak och Pink Floyd. 
Lena Korsberg Även för en förlängesedan utflyttad är det trist att se rivningen. Där såg jag 
Hounds, där hängde vi och fika och annat kul. 
Gunilla Lundborg Vad blir det efter rivningen? 
Hillevi Pettersson Varför riva? 
Annica Torslund ja med oxå...min barndomtiden där,, alltid kom till ungdomgården 
glömmer jag aldrig...jag har foto kvar där ungdomgården..jajamänsa Smiley wink 
 
den 19 juni 2014 ·  
Vill du odla i sommar? Nu erbjuder Stockholms stad möjligheten att få odla grönsaker eller 
blommor centralt i Hässelby kostnadsfritt! Det är först till kvarn som gäller, så ta chansen. 
Stadsdelsförvaltningen står för pallkrage, jord och tillgång till vatten. Allt du behöver bidra 
med är ditt engagemang, redskap och frön eller plantor. 
Anmäl dig så fort som möjligt! Ring till tel. 08-508 043 40 eller e-posta till 
funktion.medborgarservice.hasselby-vallingby@stockholm.se. Den som blir erbjuden en 
odlingslåda skriver ett kontrakt tillsammans med stadsdelsförvaltningen. 
 
den 16 juni 2014 ·  
Nu har man börjat riva Hässelby strands centrum: 
 

  



Eva Dahlberg Jag kommer ihåg när de byggde det. Tycker själv att det inte var så länge 
sedan. Det var ju inte så gammalt att det behövde rivas, men kanske dåligt underhåll. Huset 
jag själv bor är över 100 år och står fortfarande stadigt. 
Pia Bäckström Va trist, hade önskat att dom hade bevarat det gamla och renoverat upp det 
som behövdes istället for att bygga nytt. 
Margaretha Wiberg Tråkigt att det inte gick att bevaras utan måste rivas. Min familj flyttade 
till Aprikosgatan 60 1957, 2 rok för 4 personer, då var jag 11 år, huset var helt nybyggt och vi 
var bland de första hyresgästerna. Jag har alltså varit med och sett från börja...Visa mer 
Lars Enecrona Jaha nu försvinner alla minnen av den tid som vi hade kul i Hässelby själv 
bodde jag på Mirabellbacken 9...flytta dit när huset var nytt.. 
Tommy Kihlman Verkar som att inget av de gamla skall få vara kvar och bevara gamla 
byggnader.som i klarakvarteren och nu på Bromma, allt för att suga ut så mycket som möjligt 
och att det skall skapa jobb?????? 
Ann-Marie Wikell Trodde bara det va tunnelbanan de byggde om ! 
Micke Cullgert Hjärtat blöder! 
Mimmi Sandqvist Det är väl dags att det händer nåt, det står ju bara och förfaller...men klart 
det hade vart roligare om det hade bevarats... 
Bernth Eklund Ja nu får man gå och minnas en sista stund innan allt är borta, det blir bara på 
gamla bilder som minnerna lever kvar sedan. 
 
den 12 juni 2014 ·  
Någon har i dagarna vandaliserat skylten på Hässelby museum genom att spraya ett 
telefonnummer över hela skylten. Numret leder till en tjej i Vällingby, och troligast är väl att 
någon har velat djävlas med henne. Den som har gjort detta klarar inte av att respektera andras 
egendom och förtjänar heller ingen respekt. 
 

  
May Inger Björkman Stackars ungar som inte har papper att rita på längre. 
Anette Ekström Jansson Så onödigt. Men tyvärr så vanligt. Ge dom en fritidsgård eller jobb 
och framtidstro. 
Mimmi Sandqvist Det är tråkigt och fånigt....o väldigt onödigt 



 
den 31 maj 2014 ·  
Nu har SL börjat sätta upp optiska avläsare av SMS-biljetter på valda tunnelbanestationer. 
Man har börjat med Hässelby gård och arbetar sig in mot innerstaden. Får se om det kommer 
få någon effekt mot alla falska SMS-biljetter som har förekommit ända sedan man 
introducerade dessa SMS-biljetter. 
 
den 15 maj 2014 ·  
Expressen har först i dag uppmärksammat filmen från rånet i söndags i Hässelby gårds 
tunnelbanestation, som jag skrev om redan i förrgår: 
 

  
Tommy Kihlman Ja det är inte ofta som de har färska nyheter eller så hade de inga andra att 
trycka, kvällstidningar ger jag inte mycket för. 
Kurre Hallqvist Snabbt jobbat? 
 den 10 maj 2014 ·  
Planeringen av husbygget på den nedlagda trädskolan vid Riddersvik fortsätter. 
Själva Riddersviks gård ägs ju av staden. Riddersviks gårdsallé ska förlängas upp till 
Lövstavägen och busshållplatsen för att ge en tydlig annonsering av gården. 
Lövstavägen ska flyttas lite i sidled så att den blir en direkt förlängning på 
Blomsterkungsvägen. Lövstavägens knyck vid Glädjevägen rätas ut och vägen kröks sedan 
mjukt upp mot Blomsterkungsvägen. I korsningen Lövstavägen - Blomsterkungsvägen kan 
det bli en rondell. 
På det nya bostadsområdet är det lämpligast att det blir en blandning av småhus och mindre 
flerbostadshus. En förskola planeras i närheten av Gamla Konsum. Totalt blir det knappt 300  
bostäder fördelade på ca 150 småhus och ca 140 lägenheter i  
flerbostadshus. (text: Henrik Henrikson, bilder: Stockholms stad) 
 



  

  

  
Gunilla Tonemar Ogillar 
Maria Silén Gillar inte 
Mimmi Sandqvist Ogilla. 
 Monica Uhmeier Inga HÖGHUS närmast parken Smiley frown 
Paula Jörgensen Korning Little boxes and they're all made out of ticky tacky and they all 
look just the same..  



Annette Hansen Undrar hur många av de mindre flerbostadshusen som blir svindyra 
hyresrätter som ingen normal har råd att bo i. 
Johannes Ridderstedt Ogilla 
 den 27 mars 2014 ·  
Våren sprudlar av glädje på Strandliden i Hässelby strand. 
 

  
Saini Åman Larsson Härligt med vårblommor!! 
Henrik Henrikson Krokus och Scilla... 
Maria Lopes da Silva Vacker vår bilden. 
Dorota Baczek Visst är det härligt? 
Dick Blomkvist LOVE 
Lars Enecrona Fint.... 
 
den 20 mars 2014 ·  
I dag lade sig ett täcke med snö över Hässelby - åtminstone för några timmar... 
 



  
 den 18 februari 2014 ·  
Vi har fått en ny gata i Hässelby strand - Maltesholmsgränd. Det är en gatuadress som kom 
till någon gång 2013. Den ligger där Jaktpaviljongen låg förut i Hässelby strands centrum och 
består av det nybyggda huset i bostadsrättsföreningen Lovön med två portar – 
Maltesholmsgränd 2 och 4. 
 

  
 


