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Unikt tillfälle! 
 
VÄLKOMMEN TILL HÄSSELBY FAMILJEHOTELL 
 
Lördagen den 16 september släpps boken om livet i 
Hässelby familjehotell. Den heter ”Hässelby familjehotell – 
folkhemsmodellen som försvann” och du är välkommen till 
boksläpp och guidad tur i fastigheten kl. 1300. Därefter 
seminarium och diskussion utifrån bokens perspektiv. 
Väggarna kan inte tala – men det kan vi! 
 



Att växa upp i Hässelby familjehotell var speciellt.  Det var ett 
märkvärdigt boende på många sätt med extremt hög servicenivå 
i en omsorgsfullt designad boendemiljö som vanligt folk hade 
råd med. 
 
I boken följer vi byggmästaren Olle Engkvist och hans arkitekt 
Carl-Axel Acking tillbaka i idéhistorien till utopisternas 
idealsamhällen och ända fram till det färdiga familjehotellet 
1956. 
 
Vi som skrivit boken är alla uppväxta i Hässelby familjehotell 
och ger våra personliga intryck av en uppväxt långt från 
miljonprogrammens anonymitet. Vi levde som i en liten by där 
alla kände alla och delade vardagen i restaurangen, 
hobbylokalerna, dagis och eftis,. 
 
Vi ordnade fester i foajén eller festvåningen och vi lärde känna 
varandra bland vinterträdgårdarna och såg omvärlden som ett 
panorama genom korridorsystemets stora utsiktsfönster. 
 
Tvårättersmiddag med smörgåsbord, salladsbar, dessert och 
kaffe var vår vardagsmat och stora matsalen var smakfullt 
möblerad med springbrunn och vinterträdgård av arkitekten 
Acking.  Han hade till och med designat de personliga 
servetthållare som hörde till varje lägenhet. Allt var genomtänkt 
och i stor harmoni. Vi trivdes. 
 
Allt fungerade fint ända fram till den tumultartade stängningen 
av den gemensamma matsalen den 1 oktober 1976.  I dag är 
fastigheten mer likt ett vanligt hyreshus som står som ett 
monument över en drömmares livsgärning. Det bildar också 
ramen kring berättelserna om livet i det blomstrande 
familjehotellet som skildras i den här boken av oss pionjärer 
som hade möjlighet att prova detta sätt att bo och som nu 
hoppas på nystart för en fantastisk boendeidé. 
 



Här föreslås också mera forskning om boendekvalitet i stället 
för sociala kostnader av framhastade miljonprogram. 
 
 

 
 
     Välkommen till Hässelby Familjehotell! 
                    Ormängsgatan 57 i Hässelby gård 
Berätta om Ni kommer till Gunnar Aldestam: 
gunnar@kackelstugan.com eller ring 070/316 02 82 
	
	
	
	

Boken ”Hässelby familjehotell – folkhemsmodellen som försvann” 
kan rekommenderas som obligatorisk läsning för blivande arkitekter 
men är också en tankeställare för exempelvis psykologer, pedagoger 
och socionomer. Men självklart också för de som vuxit upp i 
Familjehotellet. 
 
Du kan beställa ditt eget exemplar via ”bildningsforlaget@telia.com”. 
 
Boken som är rikt illustrerad kostar 150 kronor lim bunden och 250 
kronor med hård pärm. 


