
Hässelby strand 
hyreslängor. Inne i kvarteren 
finns mycket kvar av natur
marken och många skyddade 
lekplatser och planteringar. 
Hässelby strands centrum 
formgavs av arkitekttrion 
Ancker-Gate- Lindegren 
1958 och har blivit ett vack
ert torgrum i mänsklig skala 
och i varma färger där rött 
tegel, teak och skiffer anger 
tonen. 

I Hässelby är det vidunder
lig utsikt från punkt

husen; man blickar ut över 
skogslandskap och skymtar 
Mälarens vatten. 

Behaglig utsikt finns 
också vid Strandliden där AB 
Svenska Bostäders hus från 
1956-57 har direktkon-takt 
med stranden. Botten
våningarnas lägenheter är 
ateljevåningar i två etage med 
uteplatser. Allra närmast 
stranden löper dock på stock
holmskt maner en strandpro
menad tillgänglig för alla. 

Bilden visar glada miner och variationer i badutstyrseln vid Hässelby Strandbad 1913. Fotograf okänd. 
Stockholms stadsmuseum. 

Kanske kan man kalla 
kraftvärmeverket för ett 
"moln på himlen" när det 
gäller mälarvyn men det togs 

H ässelby Strandbad skapade 1913 stora tidningsrubriker. Här 
erbjöds bad i det fria för både herrar och damer. Inom 

området fanns omklädningshytter, dansbana och konditori. 
Det var vid den här tiden inte vanligt med gemensamhetsbad 
och sedlighetens bevarare var upprörda! Ändå fanns tidens 
tvärrandiga och långbenta badkläder att hyra på platsen. Bad
modet har förändrats men den trevliga badplatsen finns kvar. 

B land 1950-talets folkhemsförstäder är Hässelby strand 
utposten västerut. Stadsdelen ingick i stadsplanedirektören 

Sven Markelius' stora plan där Vällingby Centrum är central
punkten. Här har man på typiskt 50-talsmaner grupperat 
bostadshusen med omväxlande höga punkthus och lägre 

i bruk 1959 med den goda 
avsikten att leverera fjärrvärme och därigenom undvika många 
panncentralers utsläpp. 

S å var det slut på" gröna linjen"! Vill man åka längre ut, till villor, 
radhus, trädgårdar, liljekungar och rosenrabatter, så far man 

byta till buss. Den resan kan vara mödan värd då det finns mycket 
trevligt här ute. Här ligger 1700-talsherrgården Riddersvik och här 
finns också Lövsta sopstation, vars kompostjord var själva uppho
vet till alla trädgårdsodlingarna i Hässelby Villastad. Längre ut 
ligger Kyrkhamn med konstnärsateljeer i de gamla arbetare
bostäderna och i skolan där Gunnar Sträng gick som barn. 

Tunnelbanestation Hässelby strand invigdes 1958. 

Stockholms Spår är ett samarbetsprojekt mellan 


