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BOTKYRKA – långt ifrån lagom 

 
En utbyggnad av Stockholm hade varit på tapeten sedan tidigt 1900-tal och 

staden hade köpt stora markområden i Botkyrka. Men först långt senare – den 13 

okt. 1964 - lade man vid ett gemensamt sammanträde med Botkyrka förslag om 

bebyggelse i norra Botkyrka. Den 31 maj 1965 ingicks ett konsortieavtal och 

samtidigt bildades det allmännyttiga Bostadsaktiebolaget Botkyrka-Stockholm.  
Beslutet skapade heta diskussioner och uttryck som ”jättemetropol” och ”folk- 

myrstack” förekom. Meningsskiljaktigheter förekom givetvis mellan politiska 

riktningar men även inom resp. partier. Dock togs beslutet i total enighet av 

kommunfullmäktige.  

 

Detta var ett enormt projekt. Botkyrka skulle växa från något mer än 35000 

invånare till idag mer än 80000. En byggnadskommitté tillsattes 1968. Det var en 

oerhörd mängd frågor att lösa – utbyggd social service, skolor, kommunikation 

m.m. m.m. Stockholm och landstinget skulle svara för utbyggnad av bl a 

tunnelbana, Botkyrka och några kringliggande kommuner skulle lösa vatten- och 

avloppssystemet. 

 

Bebyggelsen i Hallunda, Norsborg, Fittja och Slagsta och delvis i Alby ligger på 

tidigare bördig åkermark. Av de stora lantegendomarna finns numera endast 

kvar bostads- och ekonomibyggnader och i flera fall bara en eller två byggnader. 

På BRF Brunnas mark finns t ex ett rödmålat k-märkt magasin kvar från gården 

Brunnas dagar. 

 

De nya byggnaderna kunde givetvis inte placeras direkt på den lösa jorden. Varje 

hus vilar därför på ett mycket stort antal långa och grova pålar som hamrats 

djupt ned i jorden. Alby var det först färdigställda området, därefter följde 

Fittja, Norsborg och Hallunda. 

 

Detta är vad som hänt i nutid. Men Botkyrka har en lång historisk bakgrund. 

Botkyrka kulturnämnd har gett ut boken ”Botkyrkabygd – från Mälarstrand till 

Österhav” och finns att köpa på medborgarkontoren (199 kr). Den beskriver en 

utveckling från urtid – då hela Södertörn var en skärgård med små holmar och 

kobbar – till nutid. Boken är rikt illustrerad med färg- och svartvita foton samt 

teckningar. Du kan läsa om allmogeliv och herrskapsliv, byhantverk och storin-

dustri, vägar och värdshus och naturligtvis om St. Botvid. Och mycket, mycket 

annat därutöver. 

 
Arne 
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BRUNNA 

 

 
 

Fittja, Alby, Slagsta, Brunna, Hallunda och Hundhamra var stora, fina gårdar som 

försvann när exploateringen startade i norra Botkyrka 
 

I en bok, Söder om Söder – från Brännkyrka till Botkyrka, (1977, Natur och Kul-

tur) berättar författaren Olle Rydberg initierat och intressant om gårdar, torp 

och kyrkor samt om personer och händelser i området. 
 

BRF Klövern är byggd på Brunnas mark och det kan vara intressant att återge 

några intryck författaren fått när han passerat på Södertälje-vägen någon gång 

i slutet av 60-talet. 
 

”…..nyfiket kastat blickarna på den charmfyllda husgruppen ute på fältet. Det 

var i vårens tid då myllan sjöd av livskraft i fårorna och oroliga vipor pep och 

flaxade över ängen …….. Den ärevördiga gamla gården verkade för mig som inkar-

nationen av klassisk svensk bondekultur – ett Sörgården i levande livet. …… Där 

fanns några låga timmerhus i bästa skansenstil och som kronan på verket: det 

hemtrevliga gamla bostadshuset …… skuggat av ett mäktigt vårdträd. 
 

På andra sidan vägen i kröken runt huset stod på en mjuk kulle ett litet magasin, 
nätt som ett dalahärbre. Ingen sann landskapsmålare från 1800-talets national-
romantiska epok med äkta känsla för lantlivets behag kunde ha gått förbi denna 
gård utan att fångas av entusiasm inför motivet”. 
Arne  
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PÅ GÅNG I BRF KLÖVERN 
 

 Stamspolning i fastigheterna kommer att ske under våren. Samtidigt kommer 

avloppsledningar till brunn i Klövervägen 10 att repareras. Det har varit upp- 

repade stopp i avloppet till stora stamledningen med dyra saneringskostnader 

som följd. 

 

 Den uppmärksamme har kanske observerat skiftningar i färgtonen på våra 

fasader och att skarvar mellan byggelementen framträder, i synnerhet på 

gavlarna. Styrelsen driver förhandlingar om garanti med byggföretaget och 

detta sker med juridiskt biträde. 

 

 I mars kommer styrelsen att göra en upphandling avseende asfaltering av as- 

faltering av gångvägarna på gårdarna. Upphandling gäller också för upprust- 

tning av gårdarna, dock ej i samma omfattning som Linvägen udda. Även vissa 

åtgärder i skyddsrum/garage är i åtanke, framförallt gäller det golv. 
 

 För närvarande pågår uppföljning av lägenhetssyn och OVK (obligatorisk ventilations-

kontroll). Vid besiktning bör någon vara hemma, om inte, lämna nyckeln till förvaltar-

kontoret. Besiktningen har aviserats med lapp i brevinkast. Man har dock haft 

anledning tro att denna avi hamnat bland all reklam och kastats. Nästa gång 

besiktning sker sitter också en lapp i anslagstavlan på hissdörren. 

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

DETTA HAR HÄNT 

 

Säkerligen observerade många en lägenhetsbrand på Klövervägen 11 den 24 jan. 

Inga personskador uppstod, endast materiella. Sanering och återställning av 

lägenheten pågår. Polisen utreder orsaken till branden. 

 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ÅRSSTÄMMA  
 

Ordinarie årsstämma ska hållas den 22 maj – kallelse och årsmöteshandlingar 

kommer att sändas ut senare, detta är bara en förhandsupplysning. 

 

Däremot meddelar styrelsen att motioner till stämman ska vara styrelsen till-
handa senast den 31 mars.  
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OBSERVERA 

 

Installation av elutrustning i t ex badrum får endast utföras av behörig installa-

tör. Dessutom som ytterligare skydd mot personskador bör jordfelsbrytare 

monteras. Information kan du söka på nätet och hos elleverantörer. 

 

Läckage har förekommit från element/radiatorer. Så snart du upptäcker läckage 

eller att element/radiator sitter löst ska du omedelbart göra felanmälan. 

 

Störningar har förekommit på ett par håll. Styrelsen vill att detta rapporteras 

till kundtjänst eller förvaltare, som upprättar störningslistor. Dessa ligger sedan 

till grund för åtgärder för att försöka få stopp på störningarna. 

 

Filter till spisfläktar/kåpor: ring 608 68 00 ”felanmälan” så får du filter.  

 

=================================== 

 

VALBEREDNING 
 

BRF Klöverns valberedning har varit arbete en lång tid för att förbereda nomi-

nering av ledamöter till styrelse och andra uppdrag i föreningen. Vad vi hittills 

vet är att två ledamöter flyttat och att ersättare för dem ska utses på års-

stämman den 22 maj. 

 

Valberedningen vill ha hjälp av medlemmarna och få förslag på kandidater, som 

kan göra en aktiv insats i styrelse, fritdskommitté, annan arbetsgrupp eller i 

revision. 

 

Lämna dina förslag i kuvert märkt ”Valberedningen” i styrelsens brevlåda på 

Kontakten. 
 

===================================== 

 
IDELISM OCH REALISM 
Nu är jag led vid tidens 
    schism           
emellan jord och stjärnor 
Vår idelism och realism  
de klyva våra hjärnor 
 
 
 

Det ljugs,när 
   porträtterat grus 
får namn av konst och 
   fägring 
En syn, som svävar skön 
   och ljus i skyn,  
är sann som hägring. 
 

Men strunt är strunt  
     och snus är snus  
om ock i gyllne dosor  
och rosor i ett  
       sprucket krus  
är ändå alltid rosor.  
 
Gustaf Fröding
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TVÄTTSTUGOR 
 

 
 

Vi har nu på prov från 1 januari 2012, haft förlängda tider tre pass mitt på 

dagen i de mindre tvättstugorna på Klövervägen och Linvägen enl. följande: 

Pass 1  06.00 – 09.00  oförändrat 3 tim 

Pass 2  09.00 – 13.00  4 tim 

Pass 3  13.00  - 17.00  4 tim 

Pass 4  17.00 – 21.00  4 tim 

Pass 5  21.00 – 24.00  oförändrat 3 tim 

 

Vid en intervju av användare i våra tvättstugor framkom att det fungerade 

bättre med de förlängda tvättiderna, tvätten hinner torka klart. En trevare 

angående tvättider var. Finns möjlighet att eventuellt förlänga samtliga pass till 

3,5 timmar. Men om man önskar tvätten ordentligt skåptorr krävs nog 4 timmars 

pass. Ingen av de intervjuade önskade dock att vara med på bild i Klöverbladet.  

 

Vi som använt de mindre tvättstugorna och testat försöket med förlängda 

tvättider på 4 timmar hoppas att de permanentas och nya tider börjar tillämpas! 
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FRITIDSKOMMITTÉN 
 

Tisdagar kl 17 – 20  Inbjuder fritidskommittén alla till trivsamma träffar och 

  bjuder på kaffe med dopp. Man hoppas på trevliga samtal 

  om föreningen, föreningens syfte, våra rättigheter och 

  skyldigheter, våra gemensamma ansträngningar att leva 

  tillsammans i god grannsämja men också diskutera HSB i 

  allmänhet 

 

Tisdagar kl 12 -  Kortspel i Fritidslokalen, Linvägen 16 

Onsdagar kl 12 - Stavgång startar i slutet av mars 

Onsdagar kl 18 – 20   Dambastu Klövervägen 18 

 

Torsdag den 22 mars i Kontakten – Temakväll om brandsäkerhet 

(tid se anslagstavla eller hemsida på nätet) 

 

ooooooooooooooooooooooooooo 
 

Med reservation för att Klöverbladet kommer för sent tar vi ändå med följande 

dagar och aktiviteter: 

Lördag 10 mars Barnteater Lyckans galoscher Hallunda Folkets Hus 

Tisdag 13 mars Cafébio      Stig Helmer story Hallunda Folkets Hus 

Lördag 17 mars VÅRFESTEN   Kontakten 

Fritidskommittén informerar om detta och mycket mer på anslagstavlorna och på 

BRF Klöverns hemsida. 

 

Frågor om eller anmälningar till dessa arrangemang görs på tel. 070-536 90 21 

eller mail-a till fritidskommiten@brfklovern.se. 

Fritidskommittén tar gärna emot idéer och förslag till fritidsaktiviteter. 

 

ooooooooooooooooooooooooooo 

 

”När någon lägger armen om mina axlar och säger ´så ja, lilla gumman. 
nu tar jag hand om det här` och sedan gör det också. Det har jag 

aldrig varit med om”. 
     Kerstin Thorwall 

mailto:fritidskommiten@brfklovern.se
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POLISEN OCH BRÅ I BOTKYRKA INFORMERAR 
 

 

 

Botkyrka blev årets 

Grannsamverkanskommun 2011 

Utmärkelsen ”Årets Grannsamverkans 

Kommun” gick i år till BotKyrka i hård 

konkurrens med 24 andra nominerade 

kommuner. Priset delas ut årligen av 

Föreningen Samverkan mot brott. Pris-

utdelningen skedde vid en konferens på 

Arlanda den 31 januari. Förstapriset 

innehöll förutom äran 25000 kr. 

…………………………………………………………………………. 

 

 

Tävlingsjuryns motivering 

”Botkyrka kommun har under 2011 ar-

betat på ett strukturerat och fram-

gångsrikt sätt med att sprida Grann-

samverkan i kommunen med resultatet 

att antalet anslutna hushåll ökat med 

hela 70 procent under året. Man har 

nått framgångar i såväl villa/radhus-

områden som i flerfamiljshus och även i 

mångkulturella och socialt utsatta om-

råden. 

Brottsstatistiknen för 2011 visar också 

att antalet anmälda inbrott i kommunen 

minskat med 13 procent. 

Kommunens arbete med Grannsamverkan 

präglas av ett stort engagemang samt 

goda rutiner och tydlig ansvarfördelning 

mellan samverkande aktörer såsom 

polis, kommun, bostadsföretag, grann-

stödjare och volontärer. 

Ett arbetssätt som bedöms kunna in-

spirera andra till att lyckas i arbetet 

att sprida Grannsamverkan framöver”. 

 

  

 

Anmälda bostadsinbrott 

 

Jan 2012     18 

Jan 2011     12 

Jan 2010     23 

 

Flest inbrott har skett i Hallunda – 

Norsborg (7 st) och i Tumbaområ- 

det (8 st). 

 

…………………………………………………………………………. 

 

 

Anmälda bilinbrott 

 

Jan 2012     91 

Jan 2011     76 

 

Angeläget råd:  TÖM BILEN SJÄLV 

 

Skolornas p-platser är utsatta, 59 av 

totalt 91 bilinbrott har skett utanför 

skolor där föräldrar lämnar sina bilar 

en kort stund för att hämta sina barn. 

Handväskor och annat lämnas då kvar i 

bilen. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

BRF Klövern söker fler grannstödjare. 

Du som är intresserad och gärna vill 

göra en insats i Grannsamverkan – 

tala med Hilkka Heinonen. 

 

Tel. 08 – 531 863 47 eller 

      070 – 536 90 21 

      
 

Resenären ser det han ser, utflyktsdeltagaren ser det man visar honom. 
   Gilbert Keith Chesterton 
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HALLUNDA KULTURSTIG 
 

När man följer Hallunda kulturstig kan man se spåren av människors vardagsliv 

och föreställningsvärd från bronsålder till nutid. 

 

Hallunda kulturstig börjar vid Hällristningen i Slagsta. Stigen fortsätter sedan 

genom flera olika bronsåldersmiljöer med gravrösen på höjder och boplatser där 

det en gång bedrevs ett avancerat metallhantverk.  

 

Landskapet var bebott och utnyttjat även under järnåldern. En del av de 

förhistoriska byarna ligger fortfarande kvar på samma plats som då, exempelvis 

Hallunda gård.  

 

Adelsmän var stora jordägare i detta område. På 1600- och 1700-talet 

rationaliserade de jordbruket genom att slå ihop byar och ägor. Åt sig själva 

byggde de herrgårdar. I Tomtberga kan man se husgrunder som vittnar om att 

människor som av denna anledning flyttat eller tvingats bort.  

 

Hallunda kulturstig är markerad med tydliga skyltar och går mestadels på 

parkvägar. Vid varje fornlämning finns en informationsskylt. Hallunda kulturstig 

är 4,5 kilometer lång. 

 

 
 

En vacker björkskog vid Hallunda kulturstig. 
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BESÖK HÄLLRISTNINGEN I SLAGSTA 
 

Hällristningen är från bronsåldern och består av 17 skepp, en människofigur, en 

fotsula, tre djurfigurer, 2-3 obestämbara figurer, cirka 130 skålgropar. 

Människofiguren har ben med väldigt kraftiga vader. Under människofiguren 

finns ett grunt ristat skepp. Ristningens totala yta utgör ca 4,8 x 3,3 meter. 

Hällristningen i Slagsta upptäcktes 1971 av en slump, mitt i ett vägbygge och 

uppläggning av jordmassor som bullervall mot E4 från byggandet av 

miljonprogramsbostäder i Hallunda och Norsborg. I en av skålgroparna kan man 

se att Hällristningen var på väg att sprängas bort, det finns en borrkärna kvar i 

en av skålgroparna. Borraren/bergsprängaren såg inget värde i hällristningen och 

tänkte spränga bort den. Borren knäcktes med skopan av grävmaskinisten som 

tidigare täckt av jordlagret och därefter resolut lade grävmaskinsarmen över 

hällristningen för att förhindra sprängning av denna. Om inte grävmaskinisten 

beslutsamt förhindrat sprängning av hällristningen, hade vi inte haft den kvar 

för att kunna beskåda den då, nu och senare. En arkeolog som fanns i närheten 

kontaktades, han är inskriven i historien som upptäckare av hällristningen. För 

kännedom kan meddelas att grävmaskinisten vid den här tiden var boende på 

Klövervägen. Vägverket ändrade vägsträckningen en smula och hällen fick ligga 

kvar. Hällen är daterad till 1800-500 år f.kr, men förmodligen är den utförd 

under den yngre bronsåldern. Vad denna plats betydde för bronsålderns 

människor är inte helt klarlagd. Troligen hade platsen vid den tiden både rituell 

och magisk innebörd. 

 
 

 

 

”Ta med dig en magnet  

när du besöker hällristningen för att 

kontrollera den här anekdotens 

sanningshalt”. 

 
 

Här kan du se den avbrutna borren i 

en skålgrop. 
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Hällristningen ligger längs med Hallunda kulturstig, på andra sidan av vägen vid 

Slagsta Motell  
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Mälarens strand.  

 

 
 

Vi går mot ljusare och varmare tider snart är Svanen åter vid hällan i vattnet. 


