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Besiikhosfamiljeri splinnande
ochannorlunda
villaomriden.

itt bland tallar, buskageoch stenhiillar
liggerRiksridsvdgens
r9 radhusllingorskickligt inpassade
i den
boljandeterrdngeni utkantenav StockholmsforortenBagarmossen.
Radhusenbyggdesi den andasomgenomsyrade5o-talsarkitekturen:
storaglaspartier,enklalinjer,oppnaoch genomtiinkta familjelivsviinliga
planlosningar
med praktiskaytskikt och i nitrkontakt
med naturenutanfcir.
Niir omridet var inflyttningsklartr956
fylldesradhusliingorna
av barnfamiljer
som lAmnademindreliigenheterfor att bli
hyresglister
med markkontakt.
En av dem som tidigt flyttadehit var
familjenMattssonsom kom r967.
- Di var det fullt av barn och vi mammor hadesiillskapav varandra,fdr pA
den tiden var det ju m6ngahemmafruar,
berdttarKerstinMattsson.
Omr6detsegenmatbutikvar dnnulonsamoch ingenbehrivdekAnkamatkassar
siirskiltl6ngt.
Men tidernafririindrades.
Barnen
viixteupp,mammornab6rjadejobba och
butikenbommadeigen.Tills nu. Fdr nu
spiraren sortssocialnybyggaranda
6ter i
kvarteren. ll
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villaagaren

"Hus,interioreroch utemiljoerbedoms
idag vara sA kulturhistorisktvdrdefulla
att de inte fAr forvanskaseller iindras."
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AR(ITEKTUR
NATURANPASSAD
Varochen av de l9 radhuslingorna liggerfiilisamtinPassad
blandtallarnai den kuperade
omgivningen.

LJU SO(H
T LU FTIGT
OPP E T.
Detir nira mellan
Storaftinsterochglasadevaggpartiermedskjutdiirrunderstrykerden kontahviinligaarkitehuren.
kiik och matrum- ochmellanute och inne.
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DETA L'EFA
R RIN TEA N D R AHSU R5OMH E LS T
miliiin pi Riksridsvigengiir att de boendeinte utanvidaref6r indra
Denvilbevaradearkitekturtristoriska
tidstypiskadetaljer.
v6lbevarade,
l :i'-'.

:.,De19 radhusldngorna
frin 1956ligger
Skarpniick
i stadsdelen
i Bagarmossen
kommun.
i sddradelenavStockholms
haromridets
Blandarkitekturintresserade
ldngevarit
utformning
modernistiska
ochutemilj<ier
Hus,interidrer
omtalad.
vdrdefulla
beddmsidagsi kulturhistoriskt
elleriindras.
att de intefir fiirvanskas
,'-Detschweiziska
Leonie
arkitektparet
ritade
Geisendorf
ochCharles-Edouard
Nils0rento
husenochlandskapsarkitekt
girdsmiljiierna.
planerade
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f<iratt
anPassades
HelaomrAdet
medgenomtlinkta
familjeliv,
underldtta
egen
material,
praktiska
planldsningar,
i omridetfor tidens
utepldttochmatbutik
allahemmafruar.
och
r Radhusen
uppldtsmedhyresrdtt
ett eftertraktat
vari nira ett halvsekel
f6r framf6rallt
till hyresldgenhet
alternativ
f<irvaltade
bostdder
Svenska
barnfamiljer.
framtill h6sten2000,di de
radhusen
(Ldsmerpi
till bostadsrdtter.
ombildades
www.
riksradsvagen.se.
)
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"Vi komhit som
hyresgdsterp6
90-talet,men
kiipte senare
virt hus.Dethar
variten ganska
stor omsettning
p6 boendesedan
ombildningen
till
bosladsriitter."
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"Vi hartre barn
och har bott h6r
sedan2002.
Meds6 minga
barnochvuxnai
liknandelivsstilar
pi ett stille blir
det n6stanlite
kibbutzkinsla
ib la n d".
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"Det 5r nog l6ttast
att trivashdrom
rnaninte ir si
inbundeneller
vill stinga dtirren
och vara ftir sig
sjilv. Vi har triffat
m6nganyakompisaroch vdnnerhir
p6 gatan."
KERSTII',J
Ii,IAITSSO
N
"Nlr vi komhit
1957var de flesta
mammorna
hemma
och det vimladeav
barnom dagarna.
Nu 5r gatantide
tills alla barnen
kommerhemfr6n
dagis,"
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var
"Radhusen
fortfarande
hyresriittern6r
vi bytte in tvi
ettor pi Siider
och flyftade hit.
Detvar i mitten av
90-talet,s6 vira
barnhar hunnitbli
ton6ringar."

FNEGEN
UTEPLATT
Densocialakontahenblir ldtt nir ginglekplatseroch allmlinningar
sm6lter

samman.
Varjehusharegenutepldttdir
mankanhakontahmedomgivninger.

SmA barn. fdr:ildraledigheteroch oppna
vtterdorrar qvnnar grannkontaktenoch
idag iir Riksriidsvligenett se barnrikt omrhde att man orqaniscraten fdrAldrastvrd
promenerandcskolbussfor de vngre.
F o r a t t t r i r u s h l i r h o r n r a n r r o qi n t e
vara for inbunden och vilja stinsa sin
clorr och vara il'red. s:igerIsabcl Hillborg.
som flyttade hit mcd man och barn for
nrigraAr sedan.
Nytt liv i butikslokalen
Den g a m l a b u t i k s l o k a l e nh a r n y l i g e n
invigts som gcmcnsamlokal, med syfte att
kunna samla biidc folk till forcningsmote.
spontanfik:r.kalas cller kanske vogakurs.
Tanken Ar att det ska bli Iiittadrninistrerat och att man bokar in sig pri en lista.
ungef:irsom man bokar tviittstugctid,beriittar Katharina Gentzel Sandberg.som
rir en av dem sonr engageratsig i arbetet
nr ed s a m l i n s s l o k a l c n .

Dlirfijr har alla hushill fAtt en egen
nyckel och ocksi uppmanatsatt skdnka
en signeradbok till det semensamma
biblioteket.
- Genom barnen har vi fitt stora delar
av virrt umgdngehlir. beriittar Isabel
Hillborg. I mAngahus llnns det barn i
sAdiir3-7-irsAldern.och det blir r2itt
homogent nelrmAngaav dem som soker
sig hit gillar arkitekturen och jobbar med
kultur och media.
Gcmcnsamt for miinga av bdde de
inbodda och de nyinflyttadeeiratt dc ltimnat liigcnhetslivetfor att bo barnv;inligt
med markkontakt och egen uteplatsoch
med villalivetsalla fordclar.
Eller som tvAbarnspappanWille Bolinder uttrvcker det:
- Det hAr iir det perfekta boendet for
folk med tummen mitt ihanden och for
dem som jobbar myckct och sedanprioriterar atl umsis med tblk niir de hr lediga.O

