
           
 

     Nummer 1                                                                           april 2017  

                                                           

                                                       
                                                       Våren i en av våra rabatter. Blomsterkungen Kurre har fotat. 
                                                              
 
                                                                                                                                                                                                

                         

 I detta nummer bl.a.   
 Stämma tisdagen den 23 maj 
 Västerbackens hembakade semlor 
 Uppe med tuppen för resa på böljan den blå 
                
 



                   Så bra vi har det i Paradiset – ingen fasta i fastan                                                                                                                                                                                                                                         
           

                       

       Sopplunchen i fastetid är extra festlig. Det är  

P     Paradisbackens och Västerbackens seniorer som     

       får njuta av både hemlagad soppa och hemlagade 

       semlor.  Konditorn kom från Västerbacken. Härlig     

       grannsämja.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Rainer vevar fram kulorna med nummer på. 

                   Alla väntar andäktigt på vilket nummer som 

                   ska utropas  Först gäller det att få en rad –  

                   och blomma utdelas.  

                   Marianne Styf är enväldig kontrollant och  

                   ser till att den som ropat BINGO verkligen 

                   lagt de blå markeringarna på rätt siffra.  

                   Sedan ska två rader fyllas – och en annan 

                   premieras med blomma. Med en annan   

                   menas inte redaktören.   

                   Och till slut får den som fått tre rader fyllda 

                   sin blomma. Ny regel är att den som fått 

                   blomma en gång under dagen inte kan få en                  

                   till.  

     Maskinskötarna Britt-Marie L (bl.a. disk) och 

     Marianne H (kaffebryggare mm) förtjänar    

     hedersomnämnanden. 

                           Och Petterssons Barbro sköter bordsservering som om hon varit utexaminerad servitris. 

 

                        KOM IHÅG:     

STÄDDAG        SÖNDAGEN DEN 21 MAJ 
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    De som väntar på något gott …..     

 

Och det är oftast bingo efter soppa och kaffetår      

 



           FÖRENINGSSTÄMMA  TISDAGEN DEN 23 MAJ     
            
            Snart dimper kallelsen till årets 

            föreningsstämma ner i din brev- 

            låda. Samtidigt får Du årsredo- 

            visningen, som berättar om 

            dels vad som hänt under 2016  

            dels förväntad framtida utveck- 

            ling.  

            Det är skillnad på att bo i lägenhet med bostadsrätt respektive hyresrätt. Och det är en               

            väsentlig skillnad att bo i brf Paradisbacken jämfört med i någon annan bostadsrättsföre-     

            ning. Sådana som vår med alla aktiviteter, vävstuga, snickarbod, motions- och badanlägg-              

            ning får Du leta efter med ljus och lykta. Och Du har påverkansmöjlighet i hur föreningen   

            ska skötas. Läs årsredovisningen och kom till stämman. Efteråt går vi till föreningslokalen  

            för kaffe och tårta.   

 

  

        HUR GICK DET I ENKÄTEN OM 

        MATAVFALLSSORTERING? 

 

               Styrelsen är ännu inte klar med ärendet. Så vi får  

               hålla oss till tåls lite till. 

 

 

 

           SKÄRPT PARKERINGS- 

      ÖVERVAKNING    

 

          Från 1 april gäller det för Dig, dina gäster och hem-  

          tjänsten att vara bättre uppmärksam på parkerings-    

          reglerna inom området.  

          Den som parkerar utan giltigt parkeringstillstånd  

          riskerar att få erlägga s.k. kontrollavgift. Se mer på  

          sid 11 
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                                       VART JAG MIG I HISSEN VÄNDER  
            
        Pubkvällen i mars med värdteam och fritidskommitté – Paren Erlandsson och Nordberg bjöd på köttgryta. 
        Det var mars månads pubkväll. Vårens sista pubkväll var torsdagen den 27 april .   
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Vi som har mysigt och föredrar pooldelen under 
pubkvällen. Kaffet urdrucket. Flaskorna tomma. 
Snart dags att resa på sig så värdarna kan börja röja, 
städa och komma hem före midnatt. 

 
 



                 ALLTID NÅT I VECKAN HÄNDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vad trevligt vi har på våra träffar i  Nyfikna på vinst 
publokalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                    

                    

 

 

 

 
                         

                              KONTAKTbladet 2017 nr 1 sid 5  

  

    April 2017  från redaktörens balkong

 
 
 

Förra året från balkongen Sjödalsvägen 26 

 

  

Elverket/Vattenfall/Kontorshotellet snart 
ett minne blott – IKANO tar vid – EM:s 16 
våningshus i bakgrunden 

 

Veidekkes hus i hörnet Sjödalsvägen/Centralvägen 

 



           Glädjespridarna Marianne och Rainer 

 
        I 26:an bor energiknippena med många järn i elden – två profiler 
        som syns på ett alldeles särskilt sätt och är med och skapar trivsel 
        i vår förening. 
       De är båda med i seniorkommittén och finns med på soppluncher- 
       na och på resorna med hemligt mål. Canastaspelet på onsdagarna 
       och boulekvällarna under sommaren med efterföljande samvaro  
       kring grillplatsen är bara några av många exempel på idérikedo- 
       men. 
  
 
                    MARIANNEs barndomstid var i Fullersta          RAINERs barndomstid var i Finland. Rainer    
                                           Nära Roffes Livs på Källbrinksvägen.                 var nummer fyra i syskonskaran av nio och                
                                            I yrkesskolan gick hon frisörutbildning, men   kom till Sverige som femtonåring.  
                                            i det yrket blev hon inte många år.                   Som hisspojke på Carlton Hotel i Stockholm  
                                            Hon fick anställning på Sandrews som             bar han in väskorna på rummet åt Ingvar  

                    datachef och lade grunden för det biljett-      Kamprad. 
                    bokningssystem som alltjämt gäller.       Så småningom blev sopbilen Rainers andra 

        Hon har också drivit caféverksamhet vid Årsta partihallar.      hem - först i Tullinge och sedan blev det SRV   
                  för hela slanten. Idag är stället i Sjösa utanför  
         Vi fann varandra i hissen på Rådsvägen, säger Marianne och       Nyköping Mariannes och Rainers andra hem. 
         ler lite i mjugg. Idag bor vi i 26:an, men första lägenheten här       Rainer bjuder på många ansikten: grillmäster, 
         var högst upp i 28:an.                                                                             jultomte, historieberättare och så en genuin    

     Djurgårdare – stort D ska det vara. 
 

Rainer har alltid känt för att ta ansvar. Varit tränare för ”damer” i både fotboll och handboll. Och att göra saker 
för pensionärer är så inspirerande – det är kul helt enkelt, säger han. Han känner en glädje och känner att han 
får en återkoppling. 
 

      

          
 
 
 
 
 
 
 
  
           Marianne ser till att vi får kaffe - 

    Kaffesugna canastaentusiaster är 
   tacksamma 

 
         Marianne är inte den som sitter still. Hon gillar när det rör sig och är alltid pigg på att hitta på något. 
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Rainer i tävlingsledartagen

 

         

 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5V/wZxM%2b&id=5A97F5A0B65162F8E27DABFF7552F2B44603C209&q=djurg%c3%a5rden+fotboll+hemsida&simid=608037933124027385&selectedIndex=18


             

             SNART BÖRJAR BOULEN    –    I MAJ ÄR DET DAGS 
 

 

Välkomna till en kvälls- 

aktivitet oavsett om du 

spelat förr eller aldrig.  

Ta med bouleklot eller 

Du som vill prova första 

gången kan låna klot av  

någon av de andra.   

 

Anslag kommer upp i 

hissen. Säsongen börjar 

en måndagskväll i maj.  

 

Du kan också inta plats 

på någon av hejarklacks- 

bänkarna.  

 

Efter två matcher går vi  

till Paradisets lustgård  

med medhavd matsäck. 

 

Där är grillarna tända. 

Och Du sitter där så länge  

Du vill.    
 

 

 

 

 

        

 

                          Välkomna till Brf Paradisbacken 

 

                        Kenneth och Jaana Hacklin i 28:an 

                              Michael Johansson i 26:an 
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UPPE MED TUPPEN och 

UT PÅ BÖLJAN DEN BLÅ 
Canastagänget inbjöd till kryssning en  

onsdag i mars. Inte bara kortspelare tog  

tillfället i akt att stiga upp i ottan, njuta  

av vårsolen, slippa laga frukost, lunch och middag. Ja 

kaffe och dricka inte att förglömma. Att 

sedan vinna på lotteri blev extra bonus  

för en del.   

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som sagt – bussen hämtar vid porten kl. 6.15 o stannar efter 20 min vid båt-
terminalen. Vi kliver på Viking Grace och intar frukost efter behag. I ett kon- 
ferensrum startar canastaspelet och pågår fram till Mariehamn där det blir 
båtbyte. Strax efter ombordstigning på Amorella dags för buffet.  Och sedan 
följer fritt val som handling, ta något att dricka och spela ytterligare canasta-
partier. En del hann med allt förutom att sitta och prata och umgås och njuta 
av skärgården i vårsolens glans – dock utan att sitts på soldäck.  
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Godsaker hittade ....          

 

 

http://www.vikingline.se/hitta-resa/fartygen/ms-viking-grace/


                
           
 
 

                               I   v å r a    k v a r t e r    -  ä n    s å    l ä n g e 
 

I dagarna rivs den gamla Elverksbyggnaden. Och snart är det dags för nästa industrikvarter. I hörnet av 
Förrådsvägen och Sjödalsvägen ligger den byggnad som en gång inrymt Sundstrands Hydraulic och då var en 
av de viktigaste arbetsgivarna i Huddinge. Nyanställda fick till och med förtur i bostadskön. Ni kanske minns 
att Pingstkyrkan för några år sedan hade sin secondhandbutik just i de här lokalerna. 
 
Men åter till Sundstrands. Det var ett amerikanskt företag som valde att starta tillverkning i Sverige. Några 
av de faktorer som bidrog till att produktionen förlades till Sverige var Carl Johan Bernadotte och att det 
svenska klimatet med hårda vintrar kombinerat med att vi då i Sverige hade den högsta levnadsstandarden 
i Europa, vilket gjorde att den svenska marknaden för oljebrännare var stor. 1956 såldes runt 100 000 
pumpar bl.a. till Tyskland, Holland, Belgien, Norge och Danmark. Företaget hade då 90 % av marknaden i 
Sverige och 75 % av marknaden i Europa. 
 
Sverige var det första landet i Europa som på bred basis övergav framför allt kolet till förmån för oljan som 
bränsle för uppvärmningsändamål. 
 
Sundstrands Hydraulik hade som mest i början på 70-talet omkring 500 anställda i sin Huddingebaserade 
verksamhet. 
Källa: Skriftserien Huddinges historia 3 – Befolkning, bosättning och näringsliv i Huddinge 1950-80.   
 
         Efter giftermål med journalisten Kerstin Wijkmark och sedan han förlorat                         
                                                              prinstiteln övergick han till en karriär som affärsman. Som sådan blev Carl                  
                                                              Johan Bernadotte vice verkställande direktör vid Anglo-Nordic Traktor  
                                                              1953, europachef vid Sundstrand International med dotterbolag 1969,  
                                                              styrelseordförande i Sundstrand Deutschland GmbH Hamburg, i  
                                                              Sundstrand International SA Fribourg Schweiz samt styrelseledamot i  
                                                              OSEC Petroleum AG München. 
 
                                                              Bernadotte var 1948-1963 ordförande för Ointroducerad adelsförening o                               
                                                              och blev 1963 hedersledamot. År 1973 lät Bernadotte uppföra Villa                               
                                                              Kungsberga, på Hallandsås ovanför Båstad. Här tillbringade Greta Garbo  
                                                              sex veckor under sommaren 1975. Han hade även en våning på Öster- 
                                                              malm i Stockholm. Under vinterhalvåret bodde de även i Villa Varghem  
                                                              på Lunds gård, i närheten av Tistad slott utanför Nyköping. 
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Bilden är från 1957 och tidningen VÅRDKASEN. 
Verksamheten i Huddinge startade 1954 och 
pågick till 1974. Här tillverkades oljepumpar för 
värmepannor, bilvärmare med defroster, lyktor 
och sökare. 
Att verksamheten hamnade i Huddinge berodde 
på dåvarande komnmunalnämndsordförandens 
engagemang och samtal med Carl-Johan 
Bernadotte. 

       Carl Johan Bernadotte

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Johan_Bernadotte_2010.jpg


                       
 
       

                       
 

Och i april 2017 ser det ut så här 
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                                                   FÖRTECKNING ÖVER FÖRTROENDEVALDA 
 
           
          
                 STYRELSEN  NAMN    ADRESS  TELEFON  MOBIL  
          
                 Ordförande  Marianne Molander  Nr 20. 2 tr  711 63 90  070-466 16 16  
                  Sekreterare  Inger Andersson  Nr 24. 3 tr    070-204 11 79  
 Ledamot   Carin Dagsberg  Nr 20. 4 tr  774 91 38  076-213 96 06  
 Ledamot   Per Jönsson    Nr 28. 6 tr  774 31 92  
 Ledamot    Bo Nordberg   Nr 22. 5 tr  774 80 70  070-590 47 96  
 Ledamot   Kent Sahlsten   Nr 28. 5 tr  720 17 66    
 HSB-representant  Lennart Olsson  Huddinge  774 59 33    
          
                  REVISION          
 Revisor    Carl-Gustav Plogfeldt  Nr 18. 8 tr  711 94 80  070-511 94 80  
          Revisorssuppleant  Göran Engström  Nr 24. 2 tr    86 17 38  073-980 15 35  
          
 FRITIDSKOMMITTÉN          
     Per Jönsson    Nr 28. 6 tr  774 31 92    
     Lena Samuelsson  Nr 26. 6 tr  711 37 78  070-603 37 78  
     Kurre Samuelsson  Nr 26. 6 tr  711 37 78    
     Britt-Marie Lind  Nr 28. 5 tr    97 68 94    
  
 VALBEREDNING          
 Sammankallande  Lars Lind    Nr 28. 5 tr    97 68 94  
     Barbro Engström  Nr 24. 2 tr    86 17 38  070 740 52 49  
     Roland Engström  Nr 24. 5 tr    070 623 79 03  
  
 SENIORKOMMITTÉN          
     Marianne Styf    Nr 22. 4 tr  774 61 22    
     Marianne Hemmälin  Nr 26. 5tr  774 46 70    
     Rainer Hemmälin  Nr 26. 5tr  774 46 70  073 510 58 20  
     Britt-Marie Lind  Nr 28. 5 tr    97 68 94    
     Barbro Pettersson  Nr 26. 3 tr  711 17 50  
  
 KONTAKTBLADET  Åke Blomqvist   Nr 26. 4 tr  711 00 72  070 329 07 61  
  
 FÖRVALTARE    HSB  608 68 47    
  
 FASTIGHETSSKÖTARE  Leif Aura    Nr 22  711 09 73    
 TELEFONTID           Mån - Fre      09.00-09.30 och torsdag 17.00-17.30        
  
 FELANMÄLAN KONTORSTID  Mån -Tors  09.00 – 15.00        
                                     Fredag 09.00 – 13.00  HSB  608 68 00    

  
  
  

  

  Redaktion  Åke Blomqvist     akeverner@hotmail.com  
 Foton Åke Blomqvist, Roland Mattsson, Bo Nordberg och Kurre Samuelsson  

    


