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Hammarby Sjöstad
Sickla Kanalgata 51, pl 3 och 4 5:a

Terrass av sällan skådat slag som absolut tillhör de större i området! 4/5:a på
129 kvm i etage högst upp i huset med södertvänd terrass på hela 70 kvm med
plats för sittgrupper, solstolar, matbord och grill. Tack vare det fantastiska läget
har man sol hela dagen! Mycket himmel, kanalglimt och en fantastisk vy över
Hammarbybacke! Den separata balkongen även den i söderläge har ett sol hela
dagen. Det finns tre sovrum idag och det går enkelt att få till ett fjärde på övre

plan. Våningen ligger i förening med centralt belägen fastighet på Sickla Udde
ett stenkast från flera restauranger och videobutik. Perfekt läge i området både
centralt och lugnt! Garage finns i huset, fn. separat kö.

Accepterat pris: 7 195 000 kr Avgift: 7 650 kr Yta: 129 kvm
Visning: sön 9/12 kl 13:00-13:45 & mån 10/12 kl 18:00-18:45

Bobutik: Hammarby Sjöstad/Enskede 08-644 58 00

Hammarby Sjöstad
Rorgängargatan 7, pl4 3:a

Tillfälle att förvärva en trevlig etagelägenhet belägen högst upp i huset. Två

badrum och fantastik terrass. Högt läge ger maximalt med sol! Stora

fönsterpartier som ger härliga ljusinsläpp, en lägenhet utöver det vanliga!

Accepterat pris: 3 350 000 kr Avgift: 4 948 kr Yta: 78 kvm
Visning: sön 9/12 kl 12:00-12:30 & mån 10/12 kl 17:00-17:30

Bobutik: Hammarby Sjöstad/Enskede 08-644 58 00

Hammarby Sjöstad
Lugnets Allé 36, pl 3 3:a

Centralt belägen i Sjöstaden finns välutnyttjade trea med stor balkong mot

föreningens lugna gård. Lägenheten är genomgående och har stora

fönsterpartier vilket ger ett fint ljusflöde. Bra avgift!

Accepterat pris: 3 200 000 kr Avgift: 4 489 kr Yta: 85 kvm Hiss: Ja
Visning: sön 9/12 kl 13:45-14:30 & mån 10/12 kl 18:30-19:00

Bobutik: Hammarby Sjöstad/Enskede 08-644 58 00

Ring: 0200-386 000 
www.svenskamaklarhuset.se

Helt såld
Nära till barnbarnen 
gav 1 938 kr/m2.

Vi har tusentals spekulanter som 
är intresserade av en bostad i ditt 
område? Bli helt såld med oss!

STOCKHOLMSKÄLLAN LÄS MER OM DET GAMLA STOCKHOLM PÅ STOCKHOLMSKÄLLAN: www.stockholmskallan.se

Nödbostäder i skuggan av hyreshus
■ ■ Högt uppe på kullen vid Roslagstulls 
sjukhus ligger ett lite hemligt bostadsom-
råde. Många tittar frågande när namnet 
nämns: Ruddammen. Även om det före-
kommit både prostitution och styckmord i 
närområdet, är det numera en lugn plats 
lite i utkanten av Stockholms innerstad 
gränsande till Nationalstadsparken. 

…familjer 
med minst 

fyra barn som 
fick flytta in i 
en tvåa på 42 
kvadratmeter. 

’’
Text: Lena Karlsson

Namnet Ruddammen härstam-
mar från ett antal fiskdammar 
som fanns i området. De till-

hörde nu rivna Ingemarshofs gård 
belägen ungefär där buss 53 i dag har 
sin ändhållplats nära Roslagstull.

Slänten ner mot Valhallavägen 
kallades tidigare Körsbärshagen. 
Namnet låter idylliskt men här låg 
tidigare ett område med nödbostä-
der.  De byggdes i ett par omgångar 
kring förra sekelskiftet för att lindra 
den akuta bostadsbristen. Husen var 
provisoriska längor i en eller två vå-
ningar och av trä. På fotografier från 
1946 kan man se den skarpa kon-
trasten mellan nödbostäderna med 
sina odlingstäppor och de moderna 
nyuppförda bostadshusen i bak-
grunden. Trähusen revs för att ge 
plats åt studentbostäder och stu-
denthemmet Domus välkomnade 
sina första boende 1953.

Lite längre upp på berget samlades 
stadens avfall på Östra sopstation. 
Hästskjutsarna rullade upp med 
både hushållssopor och gatusopor 
samt latrin för vidare transport till 
den större sopanläggningen i Lövsta. 
Verksamheten startade 1890 men 
det skulle dröja ytterligare drygt 10 
år innan alla nödvändiga byggnader 

fanns på plats: ett stall, ett bostads-
hus för befäl, ett logement för hämt-
ningsarbetare och drängar, en verk-
stad och ett mindre stall för sjuka 
hästar. När hästarna försvann blev 
stallet omgjort till garage och i sjuk-
stallet bands borstar till sopmaski-
ner. Alla dessa hus finns kvar än 
i dag och är integrerade i den nya 
bebyggelsen med olika verksamhe-
ter som till exempel förskola.

Alldeles i närheten av logementet lig-
ger Stickelbärsvägen där Stock-
holms stad uppförde så kallade 
barnrikehus som stod inflyttnings-
klara 1936. De var tänkta att ge fat-
tiga barnfamiljer en dräglig bo-
stadssituation och många tidigare 
hyresgäster berättar om lyckan att 
få toalett, rinnande vatten och gas-
spis. Men mätt med dagens mått var 
bostäderna små. Det var bara famil-
jer med minst fyra barn som fick 
flytta in i en tvåa på 42 kvadratme-
ter. En lägenhet har bevarats och 
renoverats av Stadsmuseet och fö-
revisas ibland.

Det nya bostadsområdet i Ruddam-
men har redan 20 år på nacken. Det 
byggdes under åren 1989-92 och 
består av både hyreslägenheter och 
bostadsrätter samt kooperativa lä-
genheter. På de bilfria innergårdarna 
möter de ljusa nyfunktionalistiska 
bostadshusen den gamla sopstatio-
nens mörkröda tegel.

 
  

FATTIGA OCH RIKA. Nödbostäderna vid Ruddammen framför de nybyggda 
bostadshusen.  FOTO LENNART AF PETERSENS 1946/STOCKHOLMS STADSMUSEUM
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