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Parkleken 70 år
Hökarängens Dag
Öppna Förskolan
Miljötips
och mycket annat

Fagerlidsparken 1958
Foto: Yngve Hellström

Hökarängens Stadsdelsråd
Ordföranden har ordet

Torsdagen den 22 mars hade Stadsdelsrådet sitt årsmöte i Hökarängens konferens på Pepparvägen. Håkan
Norrgård, som varit rådets ordförande sedan starten 2003 skall flytta till
Norberg och avgick därför som ordförande. Jag blev Hökarängens Stadsdelsråds nya ordförande ett uppdrag
som känns spännande och kul.
Föreningens ändamål är bland annat att inom stadsdelen Hökarängen
verka för integration och närdemokrati samt för utveckling av det ideella arbetet. För att kunna arbeta med
denna verksamhet måste medlemmarna
i föreningen vara basen i organisationen och det vill jag verka för.
Den verksamhetsplan som antogs
på årsmötet visar vägen för hur arbetet
under nästa verksamhetsår skall gå till.
Vi har i dag 16 medlemsföreningar
som jag hoppas kommer att engagera
sig i Hökarängens Stadsdelsråd.
Hör gärna av er till styrelsen och
kom med ideér och ge information
om samarbete m.m. så kan vi tillsammans verka för att Hökarängen
blir en ännu bättre stadsdel att växa
upp, bli gammal och arbeta i.
Louise Modig Hall
Ny ordförande i
Hökarängens Stadsdelsråd

Starrmyrans
Ridkollo/läger
Veckan efter midsommar åker våra tjejer på ridkollo/läger till Delsbo. Ev kan
det finnas någon plats kvar. Deltagarna
ska ha 2 års ridvana och kunna hantera
hästen i alla gångarter. Man måste också klara av att sova hemifrån i en vecka.
Tjejerna åker tåg o buss till Delsbo. Lägret är ett samarrangemang mellan stallföreningen Hästmyran och parkleken
Starrmyran/Farsta sdf. Information får
du genom Sussi eller Charlotta i stallet,
604 65 75
Hökarängsnytt ges ut 2 gånger
per år av Hökarängens Stadsdelsråd, en paraplyorganisation
för förenigarna i Hökarängen.
Redaktionen når du via:
E-post: red@hokarangen.org

Verksamhetsplan för 2007
Samarbete

Rådet ska fortsätta samarbetet
med föreningarna, med den
kommunala förvaltningen och med
bostadsföretagen.
Rådet ska fortsatt verka för att
utveckla det frivilliga arbetet i
samverkan med personal.

Projektstöd

Rådet ska initiera projekt samt stödja
och uppmuntra medlemsföreningar
som önskar ta upp nya projekt.

Träfflokaler

Rådet ska fortsatt stödja verksamheten
i Kastanjegården.
Rådet ska fortsatt verka för en större
träfflokal i västra Hökarängen.
Rådet ska uppmuntra till social
kontakt i träfflokalerna, till
kulturaktiviteter och studiecirklar.

Hökarängens Centrum

Rådet ska fortsatt verka för ett levande
centrum. Tillsammans med Farsta
sdf och bostadsföretag ska rådet vara
delaktigt i Hökarängens dag.

Konsthall C

Rådet ska fortsatt stödja
Kulturföreningen Konsthall C i
verksamheten.
I samband därmed ska rådet verka
för bostäder i Hökarängen till
kulturarbetare.

Blå taket

Rådet ska begära en utredning
tillsammans med Stockholmshem om
hur här efter tvättstugans flyttning
ska kunna skapas ett Kultur- och
Hantverkshus.

Plan- och byggnadsfrågor

Rådet ska bevaka de nu aktuella
utbyggnadsplanerna för Hökarängen, såväl bostadsbyggandet som
trafiklederna i Söderorts-visionen.
Kontakt ska sökas med stadsdelsförvaltningen för att söka påverka hur
den förväntade exploateringsvinsten
från byggandet ska kunna utnyttjas för
ändamål i Hökarängen.

Hälsans stig

Rådet ska verka för att Hälsans stig
kompletteras med kultur och andra
aktiviteter.

Information

Rådet ska ha en hemsida med länkar
till alla medlemsföreningar. Tidningen
Hökarängsnytt ska fortsatt ges ut
minst två gånger under året. För
kännedom om Rådets yttranden
skall ett infoblad mailas ut till
medlemsföreningar.
Styrelsen

MEDINA SALONG
Viktoria Ahmad
Dam & Herrfrisör

Ny regi!
Mån-fre 9.30–17 • Lör 10-13

Tel. 08-94 19 07
Pepparvägen 23 • Hökarängen
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Nu även med frisör
Annika Nyqvist
Hökarängsplan 16
123 56 FARSTA
Tel/fax 08-724 88 44

Bli miljövän och spara pengar!
Miljövänliga och ekonomiska knep i din vardag
Det pratas idag mycket om att vara miljövänlig, sänka energiåtgången, återvinning, m.m. Visst är det bra och helt
nödvändigt, men många av oss kan
nog ändå känna ett visst motstånd. Det
handlar ju oftast om ingrepp och neddragningar i vår bekvämlighet och ekologiska alternativ som tär på hushållsekonomin. Så behöver det inte vara.
Mycket av det som är miljövänligt går
även att spara en hel del pengar på och
många gånger är det även mer bekvämt.

Tio knep som sparar både
miljö och pengar
Byt ut de vanliga glödlamporna
Lågenergilampor drar 80% mindre
el och håller upp till tio gånger längre än traditionella glödlampor. Eftersom de håller längre behöver du inte
byta lika ofta. Flera hundra kronor i
elkostnader sparas under en lågenergilampas livslängd. När alla hushållets lampor är utbytta kommer du att
spara flera hundra kronor om året.

Överdosera inte

Använd lagom mycket disk- och tvättmedel. Det blir inte renare för att man
tar mer. I Stockholm har vi mjukt vatten (4-6 dh) och det räcker därför med
den minsta rekomenderade doseringen på tvättmedelsförpackningens baksida. Finns det lödder kvar i diskhon
efter att diskvattnet har släppts ut
har för mycket diskmedel används.

Dra ned på antalet
rengöringsmedel

Du klarar dig alldeles utmärkt med
diskmedel, citronsyra, såpa, t-sprit och
ättiksprit. Du sparar inte bara pengar
utan även utrymme i städskrubben.

Skippa tändvätskan

Med ett så kallat ”tändrör” eller ”skorstenständare” och ett par sidor från en
dagstidning får du enkelt fyr på grillen.
Godare, snabbare, billigare, enklare och
bättre för miljön. Dessutom riskerar du
inte att ha glömt att köpa tändvätska.

Locket på

Använd lock på kastrullerna när du
kokar vatten och du sparar 2/3 av elkostnaden. Ännu bättre blir det om
du ersätter kastrullen med en vat-

tenkokare vilket sparar ytterligare
2/3. Bättre för miljön, mindre elräkning, mindre med imma på köksfönstret och det går betydligt snabbare.

Närköp i rättan tid

Handla mat som är lokalt odlat och
anpassa inköpen efter säsong. Billigare mat och det blir en trevlig och naturlig variation av maten under året.

Stäng av

Nöj dig inte med ”stand by” eller ”viloläge” när du stänger av dina apparater.
De kanske inte drar mycket men om du
har flera apparater i viloläge blir det efter ett tag en hel del. Om dator, video,
tv, stereo står i viloläget när de inte används drar de tillsammans el för ungefär 500kr mer om året, helt i onödan.

Kör för fullt

Med full tvättmaskin, spar du både tid
och el. Häng tvätten i ställer för att
torktumla och du spar både energi och
pengar samt att kläderna håller längre.

Ut och cykla

Byt ut bilen mot cykeln när du handlar, lämnar på dagis, m.m. Förutom att
du sparar massor av pengar och minskar avgaserna så bättrar du samtidigt
på din kondition och mår bättre.

Hökarängens
Närvårdcentral ökar
tillgängligheten
Enligt önskemål från våra patienter
utökar vi närvårdcentralens öppettider för provtagning på Laboratoriet
till:
måndag och onsdag 08.00-10.30
Läkarna har även ändrat sina telefontider enligt följande:
Läkare: Mats Svennebring
Tel.nr 508 18 182
Tel.tid 08.15-08.45 måndag-fredag
Läkare: Ann-Mari Tenbrink
Tel.nr 508 18 183
Tel.tid 08.15-08.45 måndag-fredag
För telefonrådgivning och tidsbeställning går det bra att ringa 508 18 180
08.00-17.00 måndag-fredag

Köp begagnat

Här finns massor av pengar att tjäna och
det har aldrig funnits ett så stort utbud
och varit så enkelt att handla begagnat.
På internet finns ett flertal sidor med
annonser och auktioner med begagnat
(och ibland nytt). Sökfunktionerna gör
det enkelt att hitta även lite udda och
ovanliga saker och digitalkameran har
gjort det enkelt att visa vad som är till
salu. Nästa gång du ska köpa något kan
det vara idé att först titta på sidor som
www.blocket.se eller www.tradera.se.
En bra sida för mer information om
hur du kan spara energi och pengar
finns på www.energiradgivningen.se.
Där kan du bland annat se hur mycket energi olika saker i hushållet drar
och hur mycket det finna att känna på
att byta ut, dra ned eller stänga av.

Äkta kolgrill
Fullständiga rättigheter
Grekiska specialiteter
Kycklingmeny
Serveras med tzatsiki, bröd och sallad. Välj mellan ris, pommes eller
cous-cous. Två spett ingår i varje
portion. 55:Extra grönsaksspett 15:-

Medtag annonsen.
Gäller maj-juni
Catering till företag och
privata fester

Sirapsvägen 6-8, Hökarängen
08-604 80 07
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Några demografiska funderingar
om Hökarängen
Johan Stenberg
Befolkning 25-64 år efter högsta utbildningsnivå
Antal personer
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Åldersfördelningen

USK gjorde en mätning den 31/12
2005 att jämföra med en prognos för år
2015 som visar att befolkningen kommer att växa i Hökarängen från 7900 –
8500 personer. Antalet personer i arbetsför ålder var i slutet av 2005 över 5000.
Antalet ålderspensionärer var som synes
strax över 1300. Om man tittar på prognosen så ser man att antalet ålderspensionärer ökar något till 1377 personer.
Folkmängd Hökarängen 31/12 2005 fördelat på
ålder
6520-64
ålder

16-19

uppgift saknas
Eftergymnasial utbildning
Gymnasial utbildning
Folk- eller
grundskoleutbildning

år
år
år
år
år
1996 1998 2000 2002 2004
År

I ovanstående tabell kan man se att antalet personer i arbetsför ålder i Hökarängen har ökat de senaste tio åren
med en stagnation strax efter millennieskiftet. Antalet personer med grundskole- och gymnasial utbildning har
hållits ungefär på samma nivå medan
de högskole- och universitetsutbildade har ökat i antal. Vi kan alltså förvänta oss att området kommer att ha
en befolkning med ungefär samma utbildningsnivå om tio år som idag.

Serie1
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Prognos Folkmängd Hökarängen 31/12 2015 fördelat
på ålder

Sist men inte minst: Inkomstförändring över tid.

En ytterligare faktor som är viktig
för att kunna förutspå ett områdes framtid på viktiga punkter är hur inkomsterna har och kommer att förändras.
Antal personer 16- fördelade efter sammanräknad
förvärvsinkomst
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Utbildningsnivå

Statistik över hur utbildningsnivån förändras över tid säger relativt mycket om
hur ett område förväntas utveckla sig på
olika sätt.
Tabellen visar förändringar av Hökarängens utbildningsnivå i åldersgruppen 25 – 64 år över tid.
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Totalt

360- tkr

240- 360 tkr

120- 240 tkr

Men den största förändringen är inom
blocket 20-64 år. Här har antalet ökat
med cirka 650 till nästan 5800 personer, ungefär det antal som Hökarängen
förväntas växa med. Vi kan alltså vänta
oss en stor inflyttning utifrån av den anledningen att antalet 16-19-åringar inte
minskar nämnvärt mellan de tio åren.

0 tkr

år 1995
år 2003
0,1-120 tkr

V

arför kan det vara intressant att
läsa statistik över hur befolkningen är sammansatt i ett bostadsområde? En del skulle nog säga att
det är för att man ju vill veta vilka grannar man har, eller kommer att ha, andra
för att befolkningssiffror säger en del
om vilken framtidstro som spirar i ett
område. Några av oss funderar kanske
över hur just Hökarängen ska utveckla
sig, exempelvis beträffande hur Hökarängens Centrum ska fungera och leva i
framtiden. Det är nästan ännu intressantare att jämföra över tid, jämför man
rätt sorts siffror över en tjuguårsperiod
så har man gissningsvis ett relativt bra
mått på hur människor kommer att använda sin närmiljö och vilka behov de
kommer att ha. Det finns alltså goda
skäl för att intressera sig för statistik om
hur befolkningen är sammansatt. Av det
skälet har vi roat oss med att titta lite på
Utrednings- och Statistikkontorets (nedan benämnt USK) sammanställda statistik för Hökarängen. Några funderingar
har därmed väckts som vi härmed vidarebefordrar till den intresserade läsaren.
Vad är det för siffror som är
relevanta när man vill förutspå Hökarängens framtid, kan man fråga sig?
Naturligtvis krävs det mycket mer
omfattande statistik än vad vi får plats
med i denna artikel, men några faktorer
som kanske kan ge oss lite ledtrådar,
vi valde ut följande: Åldersfördelning,
utbildningsnivå och inkomstnivå.
Tyvärr var det svårt att hitta någon äldre
statistik beträffande åldersfördelningen,
vi får nöja oss med statistik där USK

själva har bidragit med en prognos
för ålderssammansättningen, utan att
egentligen veta vad den grundar sig i.

ålder

Hökarängsnytt har tittat lite på
statistik över Hökarängen för
att försöka spå i kristallkulan
och se in i framtiden. Men det
är mer komplicerat att försöka
göra det med siffror, har vi
insett. Nedanstående artikel är
därför mest avsedd att fungera
som en inspirationskälla och en
ingång för den som vill forska
vidare om hur ett område
kan förväntas utveckla sig.

0 tkr
0,1-120 tkr
120- 240 tkr
240- 360 tkr
360- tkr
Totalt

0

Den högra axeln visar antal personer
från 16 år och uppåt, den liggande axeln
visar inkomstskikt och i djupled redovisas mellan vilka år förändringen skett.
Som synes så har det största lyftet
gjorts i inkomstklassen 240- 360tkr/år
mellan 1995 och 2003. De blå och lila
blocken visar dem som har de lägsta inkomsterna, de har stagnerat, alternativt
gått ner. Tillkommit har det mörklila
blocket med inkomster över 360tkr/år.
Det var nästan obefintligt år 1995,
2004 bestod den delen av 77 personer,
2004 bestod den av 373 personer.

Hökarängens Nisse
har lämnat oss

Kan vi dra några slutsatser?
För att få en mer heltäckande bild
av ett områdes framtida sammansättning av befolkning så krävs som sagt
mer omfattande statistik inom många
delområden, men vi kan ändå se att
vissa saker har hänt i Hökarängen
som gör att vi kanske kan spåra några
tendenser. Inkomsterna i vissa skikt har
börjat öka, utbildningsnivån har ökat
under en period även om den sedan
några år stått still, i åldrarna 20-65
kommer enligt USK befolkningen öka
med 12,8 %, vilket inte kan förklaras
genom att de yngre generationerna
byter ålderskategori. Inflyttningen till
Hökarängen kommer att öka de närmaste tio åren. Dessa utgör förmodligen
en skara med relativt god utbildning
och i högre inkomstskikt än tidigare i
Hökarängens historia. Vad dessa grupper förväntar sig i form av samhällelig
och kommersiell service i Hökarängen
är upp till var och en att fundera över.
Källa: http://www.stockholm.se/usk

En välkänd man i Stockholms södra
förorter och en framstående föreningsmänniska - Nils Johansson har lämnat oss. Han blev 83 år gammal.
Mer än hundra personer hade
samlats i Söderledskyrkan från samhällsorganisationer och föreniar för att ta
farväl av Nisse.
Få har som han vid sidan av sitt
arbete inom SL hunnit med att som
förtroendevald under ett halvsekel
verka inom såväl politiska och fackliga
som ideella och religiösa organisationer.
Nils Johansson bosatte sig med
familj i Hökaränge 1948. Han var en av
bildarna av Hökarängens socialdemokratiska förening 1950, dess ordförande
under flera år och därefter revisor. Sedan
blev han invald i Stockholms kommunalfullmäktige och därtill nämndeman,
ordförande i kommunal avd.3, ledamot
av kyrkorådet i Farsta och ordförande
i kyrkofullmäktige. Nisses intresse för
bildning och kultur renderade honom
orförandeskapet i ABF-Syd under 35
år. Han var också under många år
styrelseldamot i Konsum i Stochom och
ordförande i dess medlemsråd. Hyresgäströrelsen hann Nisse också med som
ordförande och revisor. Dessutom var
han under många år ledamot i Hyres-

10% på
Barnvagnar
under
maj, juni
Hökarängsplan 14

nämnden. 1989 blev han ordföran de i
Hökarängens PRO-förening och revisor
i PRO Stockholms län. Trots sitt rörelsehinder var han i full aktivitet och använde ständigt den kunskap och erfarenhet som ett långt och mångomfattande
föreningsliv givit honom. Vi talar idag
mycket om tidsbrist och som om detta
vore något nytt. Vi glömmer då bort de
förhållanden som Nisse och andra äldre
folkrörelsemänniskor jobbade under.
Efter en lång arbetsdag skulle man även
orka med en tidskrävande mötesverksamhet. Stort Tack Nisse för ditt stora
engagemang och den stora trygghet som
du utstrålade i möten med människor.
Erik Gadd

Ny
Hökarängens
ägare
Dam-& Herrfrisering
Hökarängsplan 22 (vid bankomaten)

tel: 08-94 35 93

Drop in & tidsbeställning
Öppet: mån-fre: 10.00-18.00, lör: 10.00-14.00

Dam
fr 190:Herr
170:Slingor
fr 450:Folieslingor
fr 600:Färgning
fr 450:Toning
fr 350:Permanent
fr 500:Läggning o tvättning 170:Ögonbrynsfärg
100:Ögonfransfärg
100:Inpackning
160:MakeUp Tatuering fr 2000.Pensionärer
Dam
160:Herr
120:Ta med dig annonsen så får du 20:rabatt på valfri klippning/behandling

Mån-fre 11.00-18.00 Lörd 10.00-14.00

Tel. 604 50 80, www.babybom.se

VÄLKOMMEN!

Snart Grillsommar!
Hämta inspiration
hos oss
Välkomna!
Lars-Göran
Tel 94 18 49
5

Öppna förskolan - Träffpunkt Fagerlid
– så mycket mer än att bara komma och leka!

M

ycket händer när man blir
förälder, ta emot och lära
känna det lilla knyte som
kommit in i familjen är en stor sak. En
stor glädje och en stor lycka men också
förenat med många frågor, frågor om
sömn, sjukdomar, mat, blöjeksem, syskonrivalitet, och många, många fler!
Då finns vi på Öppna förskolan, Träffpunkt Fagerlid. Här jobbar Ylva Dybeck samt Birgitta Julku och vi svarar på
dina frågor eller tar reda på åt dig om
du undrar. Här finns också många andra
föräldrar som kan delge sina erfaenheter och kunskaper. Till öppna förksolan är du som hemmavarande förälder
varmt välkommen tillsammans med ditt
barn. Här får ni ta del av verksamhet
som ibland är riktad enbart till barnen,
viss verksamhet enbart till dig som förälder och viss verksamhet till er båda.
Öppna förskolan kostar ingenting
och du och ditt barn bestämmer själva
när dagen tar slut eller börjar. Alla barn
är olika och orkar olika mkt. Vi anpassar all verksamhet efter de barn som är
våra besökare. Du kan som förälder till
en 3 månaders baby delta i all verksamhet likväl som du som är förälder
till en 3 åring kan göra. Under våren,
sommaren kommer vi att börja gå ut
och gå längs eljusspåret på måndagar.
Promenaden är anpassad så att de allra
minsta kan gå sjävla och att du som har
barnvagn lätt ska kunna ta dig fram.

Uteverksamheten är ett led i det
tema, Växter, som vi arbetar kring bland
annat med lokala dagbarnvåradare här i
Hökarängen. Under våren satte vi bland
annat frön och potatis tillsammans.
Löpande kurser i barnolycksfall och babymassage finns att tillgå.
När det gäller kursverksamhet så
förekommer det att avgift tas.
Det är du som besökare av öppna
förskolan som med dina frågor och
förslag skapar den verksamhet som vi
har här. Ett bra exempel på detta är de
luncher vi har en gång i månaden.
Hos oss på öppna förskolan bjuder
vi alltid på flera alternativ när vi äter.
Du kan alltid tillgå mat till de minsta, mat utan ägg, mjölk samt vegetariskt alternativ under luncherna. Vi gör
alltid en förfrågan om vad, vilken mat
eller matvara besöksgruppen är nyfikna på eller undrar hur man lagar till.
I år håller vi öppet fram till
midsommar för att sedan hålla lite
sommarstängt. Vi ser fram mot
att få träffa dig här hos oss!
Varmt välkommen
Ylva och Birgitta, tel 08 60467 45
fagerlid@telia.com
Cigarrvägen 20 (bakom Konsthall C)
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Hej! Har du sett

”Konstiga Fönstret”?
Hökarängens Stadsdelsråds lokal — Sirapsvägen 3 vid Hökarängsplan
Konsthall C, Cigarrvägen 14, inbjöd i
slutet av 2006 alla som ville, att lämna
förslag till ”Konst i offentliga rum”.
Jag lämnade då några förslag, som jag
kallade ”Tittskåp” och som t ex kunde
utnyttja sådana skyltfönster, som Stadsdelsrådets, vid Hökarängsplan, för att
ge förbipasserande något intressant, att
titta på...
Fördelen med skyltfönter är ju
också, att man själv inte måste vara
där, för att hålla öppet. Förslaget
antogs och jagfick bli första utställare. Jag har döpt utställningen till det
helt nya namnet ”Konstiga Fönstret”.
Från 1 februari 2007 har jag där ställt
ut mina pennteckningar ”ÄggPärlor” — att ”se — men inte köpa”...
Eftersom det är mitt initiativ, så har
man även gett mig uppgiften, att välja
utställare. Jag tänker naturligtvis att, i
samarbete med Stadsdelsrådet, främst
satsa på lokala förmågor — eller perso-

ner med anknytning till Hökarängen:
Amatörer med hantverk eller konst som
hobby.I fönstret finns några tänkvärda
ord apropå konst och hantverk:
Intressant? Konst? Fult? Roligt? Bra?
Händigt? Konstigt? Originellt? Vackert? Skickligt? Onyttigt? Praktiskt? Nyttigt? Antikt? Användbart? Nyskapande?
I fönstret skall finnas tydliga texter,
som visar utställares namn mm, verkets
namn, fakta om teknik, material o likn,
samt utställningsperiod. Man kan t ex
ställa ut foton, skulptur, målningar,
teckningar, grafik, keramik, vävnader,
broderier, stickat, virkat — alltså konst,
hantverk eller konsthantverk i alla möjliga material och tekniker, som man gärna
vill visa — och som man tror, att andra
kanske skulle tycka om, att titta på...
Har du själv lust att ställa ut? Själv är
jag av årgång 1933 och började teckna
just dessa ”ÄggPärlor” redan 1987. Min
man och min familj har uppmanat mig
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i många år, att ställa ut. Det blev emellertid inte av förrän i december 2006,
då jag råkade få veta, att Konsthall C,
inbjöd till ”Öppet forum”... (Det gör
de ju för övrigt även nu i maj månad!)
Där deltog jag med en upphängning
av mina ”ÄggPärlor”, som jag behövde
specialkonstruera för att passa förhållandena i Konsthall C — och som faktiskt
kom att bli som en ”Konst” i sig själv...
Det blev ett riktigt ”lyckokast” och
början till en mycket rolig tid — med
roliga möten och samtal och kontakter
med nya människor — om något man
själv tycker är roligt, att pyssla med...
Glada hälsningar från Britta Pärlebo
(Vill du veta mer om vad min familj
och jag har arbetat med, så är du välkommen att titta på vår hemsida:
www.spel-sport-parlebo.com)
Var inte blyg! Hör av dig...
Du når mig endera genom, att
lägga ett brev med mitt namn på i
brevlådan i ”Konstiga Fönstret”, eller
genom att maila till: ozike@comhem.se

Parkleken 70 år

Detta kommer alla parklekar att fira i Farsta.
Alla parklekar kommer att plocka fram traditionella parkleksspel och lekar
som dagens barn kan pröva på och mor- och farföräldrar kan visa hur spelen
går till.
Lördag den 8 september kommer vi att ha en aktivitet i Farsta Centrum för
att fira parklekens 70-åriga verksamhet för Stockholms barn.

Fotografierna på framsidan och denna sida är tagna 1958 av Yngve Hellström.
Yngve presenterar sig med följande rader:
”Jag började amatörfotografera 1942 efter självstudier frilansade jag fram till
1953 då jag blev anställd på postmuseét som fotograf. Fritiden ägnade jag till
stor del åt hobbyverksamhet-fotografering. Barn har varit och är fortfarande
ett av mina favoritmotiv eftersom min fru Gun arbetade med barn i parkleken
blev följden att också jag var med på ett hörn. Gun jobbade först som
lekledare i Starrmyran senare blev hon föreståndare i Fagerlid. Fotokrafierna
återger parklekarna Starrmyran och Fagerlid från åren 1956-58.”
Yngve Hellström, Fotograf SFF

Hökarängens
Dag
den 12 maj.
Invigning av hälsans stig
kl 13.00 på torget
Tipspromenad
En slinga på 4 km i
Östra och en på 4 km i
Västra Hökarängen.
Vid målgång bjuder Vi
Matdax på något uppfriskande.
Parklekarna håller öppet
med korvgrillning etc,
program finns i parklekarna.
Hyresgästföreningarna
ger info om hyresrättens bevarande.
Ha en trevlig dag!

Barnperspektiv

Föreläsning 9 maj,
kl.18.30-20 i Konsthall C,
Cigarrvägen 14,
Hökarängen
I samband med att Stockholms
parklek fyller 70 år bjuder Konsthall
C och Stockholmshem in Thorbjörn
Andersson att berätta om hur synen
på barnet i stadsbyggandet växlat
över tiden. Thorbjörn Andersson
är landskapsarkitekt på Sweco
FFNS och adjungerad professor
på Sveriges lantbruksuniversitet.
Andersson är också en flitig skribent
och författare till bland annat boken
”Utanför staden”, där han beskriver
de idéer som präglat utformningen
av parkerna i Stockholms förorter.

