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Hökarängsnytt ges ut 4 gånger per 
år varav 2 gånger i pappersform, 
av Hökarängens Stadsdelsråd, en 
paraplyorganisation för föreningarna i 
Hökarängen. Redaktionen når du via:
E-post: red@hokarangen.org
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Var med och bli Bilpoolare
Visst är bilen bra när man be-
höver den, men vad gör man 
med den när man inte behöver 
den? Den kostar pengar, ska 
besiktigas, repareras osv.
Bilpool är ett sätt att vara flera som 
delar på en bil. Då får man tillgång till 
en bättre bil än vad man kanske skulle 
ha haft råd med annars. Dessutom så 
är man flera som delar på kostnaderna 
och reparationerna. Ännu effektivare är 
det om man ansluter sig till en större 
bilpool. Då får man tillgång till flera 
olika bilar och är fler som delar på 
kostnaderna.

Om man får ihop tio – tolv hushåll, 
så kan man bilda en lokalavdelning av 
Stockholms bilpool. En sådan lokalav-
delning finns redan i Gubbängen men 
skulle även kunna finnas i Hökarängen.

Läs mer om detta på www.stock-
holmsbilpool.nu Den billigaste bilen att 
hyra genom Stockholms bilpool kostar 
1,60 per km samt 12 kr per timme, 
inklusive bränsle.

Minimitiden man kan boka är två 
timmar, men man betalar maximalt bara 

för 10 timmar per dygn. Maxitiden för 
bokning är tre veckor. Utöver detta så är 
medlemsavgiften 150 kr per månad. 

Slutligen så deponerar man 4000 kr 
i medlemsinsats. Denna summa återfår 
man om man slutar, förutsatt att fören-
ingen inte går med förlust.

Bilbokningar gör man via Internet, 
men det finns ett call-center man kan 
ringa och fråga, om man behöver.

Som medlem i Stockholms bilpool 
så får man tillgång till alla Stockholms 
bilpools bilar i Stockholm. Man utreder 
även ett samarbete med bilpooler i 
andra städer, till exempel Göteborg. Då 
kan man ta tåget till Göteborg och där 

hämta en bilpoolsbil och sedan åka upp 
i Bohuslän eller vart man nu vill åka.

Är du intresserad av att bygga upp 
en bilpool i Hökarängen, kontakta mig 
Mats Lindqvist på telefon 0768844215,  
eller mail mats.lindqvist@mp.se

Stambyte
Stockholmshem genomför välbehövligt
byte av stammar i områdets hus från
slutet av 1940-talet. Hur förbereder 
man sig bäst? Vad är besvärligt?
Som en förlossning?
De, vars byte är klart, beskriver det, som
en utdragen procedur, svår att förbereda
sig för, ovisshet, tidvis nästan outhärdlig
— MEN resultatet är så bra, att man
glömmer allt besvär.
De erfarnas tips:
Packa allt från kök och badrum i
kartonger, eller i plastsäckar! Täck över
allt! Gör den där storrensningen, som 
du tänkt på länge! Res bort, eller var 
inte hemma dagtid, under de värsta 
veckorna!
Vi själva ska leka sommarnöje!
Hörselskydd. Potta. Utedass – fast inne. 
Tvålkopp. Handkanna. Tvättfat. Hinkar 
för färsk-& slaskvatten. Doppvärmare. 
Mikrovågugn. Pulvermat. Dessutom 
massor av arbets-material, att syssla med.

Ombildning till bostadsrätt?
Vill NÅGON av oss bo här i bostadsrätt?
Jag har hört att många av de som är 
positiva till ombildning INTE VILL 
BO KVAR. De har som MÅL att 
SÄLJA sina lägenheter och lämna 
ansvaret till sina övertalade f d grannar, 
att sköta de sysslor & uppdrag, som 
krävs i en bostadsrättsförening och som 
kostar, om man inte har kompetens! Var 
kritisk! Fråga Hyresgästföreningen!

Närvårdcentralen stängd!
Mot allt förnuft, trots protester från
många håll! Nya husläkaren gav mig 5
minuter efter 10 minuters STÅENDE 
i kö!

Vår tunnelbana stängd!
Nödvändig renovering av kära gamla 18,
fram t o m 17 augusti, ökar vår 
restid och inverkar menligt på 
affärsverksamheten.

Många är oroliga och osäkra...
Skriv brev eller e-posta till oss om egna
erfarenheter och åsikter i dessa ämnen.
  Britta Pärlebo

Orosmoln över 
oss i Hökarängen

Hökarängens Stadsdelsråd
 – Verksamhetsplan för 2008
Samarbete
Rådet ska fortsätta samarbetet med 
föreningarna, med kommunala förvalt-
ningar och med bostadsföretag. Rådet 
ska fortsatt verka för att utveckla det 
frivilliga arbetet i Hökarängen.

Projektstöd
Rådet ska initiera projekt samt stödja 
och uppmuntra medlemsföreningar 
som önskar ta upp nya projekt. 
Pågående projekt är Hökarängens 
Centrum, Blå taket, Konsthall C och 
Konstiga Fönstret.

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

Plan- och byggnadsfrågor
Rådet ska bevaka de nu aktuella 
utbyggnadsplanerna för Hökarängen, 
såväl bostadsbyggandet som 
trafiklederna i Söderortsvisionen. 
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 
fyra  gånger under året, två gånger i 
pappersform och två gånger digitalt. 
För kännedom om Rådets yttranden 
skall ett informationsblad mailas ut till 
medlemsföreningarna.

Utåtriktade arrangemang
Rådet skall verka för att ha en utåt-
riktad aktivitet på våren och en vid jul.

God Granne
Rådet utser och utmärker ”God 
Granne” i Hökarängen på årsmötet.

Europeisk volontärtjänst
Rådet skall vara en sändande och 
mottagande organisation för EU:s 
ungdomsprogram ”Youth in action”.

 Louise Modig Hall

Öppe$ider

Alla dagar 12.00‑21.00
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• STÖLDMÄRKNING
• Ljuddämpande glas • Speglar
• Plexiglas • Isolerglas
• Glasmästeriarbeten
• Konst & Inramning
    Lev. till Försäkringsbolag
   www.farstaglas.se

Farsta Glas
08-94 90 90

Även tel. 08.94 97 97  •  070-522 81 34, 36  •  Lysviksgatan 105, Farsta
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Visst kan man ha bildrömmar – men ett realistiskt alternativ finns runt knuten!

En obekväm sanning
    – Al Gores film om klimatförändringen i vår tid
Utomhusvisning på Hökarängsplan Torsdag den 22 maj kl. 21.00
Filmen tar ca 1,5 timme och är textad på svenska.
Begränsat antal sittplatser, medtag egen stol.
Efter filmen diskuterar vi tillsammans om vad vi alla 
kan göra för att förbättra miljön.

Välkomna!
Hökarängens Stadsdelsråd

Paraplyorganisation för föreningslivet i  Hökarängen
Permanent 480.-
Färgning 350.-
Slingor 350.-

Var sjätte klippning för 
halva priset!

Öppettider
Vard. 10.00 – 18.00
Lörd. 10.00 – 14.00

Sirapsvägen 6, 123 56 Farsta
Vid vårdcentralen i Hökarängen
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Konstiga Fönstret
En utställning även för dig?
Tag en promenad dit och titta! 
Ny utställning vanligen var 14:de dag, 
efter jämna kalenderveckor. 
Dygnet runt i fönstren... Du kan se 
utställningen när som helst genom 
fönstren i gatuplanet till Hökarängens 
Stadsdelsråds lokal. Den finns på Siraps-
vägen nr 3, mellan södra utgången från 
Hökarängens T-banestation och Pep-
parvägen, i södra änden av Hökarängens 
Centrum. Preliminär utställningsplan 
samt kontaktfakta finns i fönstren.
Vad har ställts ut hittills? 
Teckningar och målningar i många olika 
manér och material. Aforismer i stor stil.
Foton: Omvandlingen av Stockholms
City, Parkleken. Porträtt. Broar som
konst. Skärgårdsbåtar i keramik. 
Modell av S/S Norrskär. Stilleben. 
Vyer från Hökarängen. 
Vyer frånLondon. Fotografik. Tom-
tesaga. Samlingar av vykort. Hattar 
och scarves. Dockteater. Teaterdockor. 
Skulptur. Handgjorda fjärilar. Espe-
ranto. S k inredningstavlor. Ikoner. 
Elevutställning från Hökarängsskolan:
Bild, textil, träslöjd.
Vad är på gång så småningom?
Målningar. Hantverk. Levande blommor
som konst. Vävnader. Fartygsmodeller.
Korsstygnstavlor. Modeteckningar.

Foton uppifrån World Trade Center i 
New York 1992. 
Operaprogram & -affischer.
Fönstertävlingar...
Visa andra vad man kan? 
Roligt! För många av oss, som nu ställt 
ut, var det första gången. De flesta av 
oss är amatörer. Porträtt av oss finns i 
fönstret. Fakta om hur man ställer ut... 
Utställningen ordnas i samarbete med 
Stadsdelsrådet.  Det kostar ingenting. 
Varken för utställare eller publik. Jag 
skickar dig fakta, om du hör av dig till 
mig genom epost till ozike@comhem.se, 
eller ringer mig på 073-669 62 70.
Varmt välkommen! 

  Britta Pärlebo 

Några tänkvärda ord apropå konst 
och hantverk: Intressant? Konst? Roligt? 
Fult? Vackert? Händigt? Originellt? 
Konstigt? Skickligt? Antikt? Onyttigt? 
Praktiskt? Användbart? Bra? Nyttigt? 
Nyskapande? Underbart? Fint? Exotiskt? 
Avskyvärt? Spännande? Nytt?

Sedan den 25 mars har tunnelbanan 
varit stängd för en välbehövlig 
renovering. Det var ju faktiskt nästan 
60 år sedan de första tågen rullade 
på linje 18, den första av Stockholms 
tunnelbanelinjer.

Det som i första hand är anled-
ningen tilll renoveringen är alla de 16 
broar som finns söder om Gullmarsplan. 
Tiden och alla de tåg som broarna burit 
upp har satt sina spår och och därför be-
hövs en uppfräschning. Samtidigt byts 
räls, växlar och kablar ut, något som 
ska minska risken för trafikstörningar i 
framtiden. Tågen kommer också kunna 
köra något snabbare. Även stationerna 
få en ansiktlyftning med nya bänkar, 
skyltar och belysning. 

Att som nu stänga banan helt i stäl-
let för att låta arbetet utföras nattetid 
innebär att reparationstiden förkortas 
och blir mer kostnadseffektiv. Sannolikt 
hade det också blivit en hel del problem 
med störningar i trafiken om tunnel-
banan fortsatt att gå dagtid. Att stänga 
linjen helt för renovering har tidigare 
gjorts längs linje 17, då det fungerade 
bra valde man att göra likadant nu.

Det märks tydligt på alla de er-
sättningsbussar som går mellan Farsta 
strand och Gullmarsplan hur mycket 
människor tunnelbanan sväljer. Avstäng-
ningen har därför inneburit en radikal 
förändring av gatubilden längs tun-
nelbanan. Särskilt tydligt är det under 
rusningstid då det ofta är 6-7 bussar 
som trängs på Lingvägen.

Många har nog knorrat över att 
behöva ta bussen och byta vid Gull-
marsplan i stället för att som vanligt ta 
tunnelbanan, men de flesta verkar ändå 
tycka att det fungerar förhållandevis bra. 
Då många har blivit tvungna att om-
pröva sitt resande har somliga hittat nya 
resealternativ som kommer att fungera 
även efter renoveringsperioden. Exem-
pelvis att ta cykeln till jobbet, eller som 
en del i östra Hökarängen har upptäckt, 
att gå under Nynäsvägen och ta buss 
188 från Sköndal till Gullmarsplan för 
att där byta till tunnelbanan. Något som 
man faktiskt kan spara en del tid på. 

Den 18 augusti kan vi återigen kliva 
på tåget från stationens då nyrenoverade 
perrong. Vi längtar redan!

  R.D.

Tunnelbaneeländet
Under den senaste månaden har vi i Hökarängen fått 
känna hur det är att vara utan tunnelbana. 

Ny rektor på Hökarängsskolan!
I januari tillträdde Heidi Hård af 
Segerstad som ny rektor på 
Hökarängens grundskolor, F–9. 
Heidi har jobbat i skolvärlden sedan 
1986, först som lärare i matematik 
och fysik och därefter som biträdande 
rektor och tf rektor. Hon har alltid varit 
intresserad av lärande och barns lärstilar.

– Det är viktigt att varje barn har 
en plats i skolan där hon eller han kan 
lära sig utifrån sina förutsättningar. I 
Hökarängen ska alla känna sig stolta och 
trygga. För skolan är det viktigt att ha 
goda kontakter med företag, föreningar, 
föräldrar och andra grannar. 

– I Hökarängsskolan är vi intres-
serade av alla goda idéer och vill 
gärna delta i gemensamma projekt och 
utveckla samarbete, säger rektorn. Vi är 
glada för alla praoplatser som företagen 
i Hökarängen erbjuder våra elever och 
välkomnar fler möten mellan skolan, 
arbetsplatser och boende. Tillsammans 
med föräldrar, fältassistenter och andra 
intresserade vill vi till exempel utveckla 
nattvandringen i Hökarängen. 

I Hökarängen händer det mycket 
under året. På Hökarängsskolans hem-
sida kan du se vad som är aktuellt i sko-
lan. www.hokarangsskolan.stockholm.se 

– Kom gärna och delta i våra evene-
mang, säger Heidi Hård af Segerstad. 
Närmast inbjuder vi till vårkonsert med 
skolans musikprofil. Elever sjunger och 
spelar onsdagen den 21 maj klockan 
19.00 i vår stora ljushall. 
Välkomna! Och ring om ni undrar 
något, 08-508 47 550.

Äkta kolgrill

Fullständiga rättigheter
Grekiska specialiteter

Kycklingmeny
Serveras med tzatsiki, bröd och sal-
lad. Välj mellan ris, pommes eller 
cous-cous. Två spett ingår i varje 

portion. 55:-
Extra grönsaksspett 15:-
Medtag annonsen.

Gäller juni-juli-augusti

Uthyrning för privata fester. 
Catering.

Sirapsvägen 6-8, Hökarängen
08-604 80 07

Vi har mycket bra priser!
Jeans Dam 

& Herr
149.- till 199.-

Tunika
149.- till 199.-

Väskor
99.- till 249.-

Olika Byxor
Dam & Herr
99.- till 149.-

T-shirt
2 st 100.- Mamma-top

3 st 100.-

R-Fashion Kläder Butik
Hökarängsplan 24
123 56 Farsta
Tel: 08-723 63 29
Mobil: 073-723 63 23

Öppettider:
Månd–fred 10.00–20.00
lörd-sön 10.00–19.00

Nyhet!
Ny frisör hos oss

Vårpaket: 

Klipp och slingor 680.-

Vi har leg.läkare som utför 

Restylane 

och Botox

Välkomna!

Hökarängsplan 16

123 56 FARSTA

Tel/fax 08-724 88 44

www.morodotter.se

A - SOLSKYDD
Markiser, Persienner, Balkongskydd

För din hemtrevnad

Persienner • Rullgardiner

Markiser • Balkongskydd

Reparationer 

Tre års garanti

Tel. 08-93 80 12, 08-93 80 46
Gubbängsv 90, Enskede

www.a-solskydd.se

Syatelejé Nano
Kläder och inredningsdetaljer 

till vardag och fest 
beställningsarbeten

GARNTEX BLIR SYATELJÉ NANO!

MÅTT • SKRÄDDERI 

INREDNINGSSÖMNAD

Öppet vard 11.00–18.00
Hökarängsplan 9

Tel. 94 75 60, Mob 073-585 64 36
E-mail nano@hotmail.se

”Från planering till plantering”
Kom in, så hjälps vi åt 

att planera dina 
balkonglådor

– sen planterar jag i 
affären!

Hemtransporten är GRATIS!

Anmäl dig till 

SOMMARBRIDGEN
Vi spelar 

måndagar och torsdagar kl 13.00
Ring Gösta, 93 85 72

Opera & Balett

Utställning
14 juli – 10 augusti

Konstiga Fönstret
Stadsdelsrådets lokal, Sirapsv. 3

Välkommen att se i fönstret:
Gamla & nya program från 
Amatör- och Proffsopera. 

Affischer och Foton
Fönstertävlingar

Hur man skaffar biljetter...
Kungliga Operans program 
för säsongen 2008/2009
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God Granne!
På Stadsdelsrådets årsmöte 
blev Sverker Myrenberg utsedd 
efter nominering av Kastanje-
gårdens Vänner till God Granne. 
Sverker fick blommor, champagne och 
ett fint diplom som Britta Pärlebo har 
formgivit. Sverker lämnade nedanstå-
ende text som tacktal.
”Jag tackar så mycket för utmärkelsen. 
Jag känner mig väldigt hedrad!
Jag har nu levt ett långt och i stort sett 
lyckosamt liv, och det har gett mig en
hel del erfarenheter och kunskap. 
Jag är dessutom en gladlynt natur och vill 
gärna att dagen skall förflyta glädjefylld. 
Hur gör jag då? Jo, om jag kan hjälpa 
en medmänniska, vem det vara må, med 
någonting stort som smått, och jag då ser 
att mottagaren blir glad över den hjälp 
vederbörande fått, då blir jag själv glad, 
och det var ju min målsättning.
Trots min ålder (87 år) är jag fortfarande 
i god vigör och lyckas nästan dagligen
göra någon glad genom den hjälp jag kan 
ge. Det känns skönt! En extra positiv
upplevelse är nu, att mina insatser inte 
har gått spårlöst förbi. Tack än en gång
för utmärkelsen!!!
   Sverker

Tel 94 18 49

Nya öppettider

Månd–fred 08.00–20.00
Lörd–sönd 09.00–20.00

Hjälp med hemkörning

Trevlig sommar! Lars-Göran

Tobaksvägen 4

Pilar, klot och märkliga markeringar i marken!
Vad är det för konstiga föremål på Hökarängsskolans gård? Här kommer svaret! 
De är resultatet av ett samarbete mellan 
konstnären Dina Hviid och initiativta-
garen och läraren vid Hökarängsskolan 
Gunnar Thorsén. 

Idén var att förena kunskap med 
konst i skön och lekfull harmoni. Re-
sultatet består av fem konstverk som nu 
finns på skolgården. Därmed kan även 
boende i Hökarängen och andra intres-
serade ha möjlighet att se det på nära 
håll. Låt oss ta en promenad runt och 
titta på föremålen!

Om vi börjar vid klotet framför 
skolans huvudentré så ser vi ett klot på 
en piedestal. Klotet föreställer planeten 
Merkurius. Om man leker med tanken 
att Solen förminskas till Globens storlek, 
då blir Merkurius i samma skala så här 
stor, och skulle kunna passera här förbi 
Hökarängsskolan i sin avlånga bana runt 
Solen!

Men Merkurius är ju den snab-
baste av alla planeter! På engelska heter 
planeten ”Mercury” vilket också betyder 
just kvicksilver. Så om ni står framför 
entrén till Stadsmuséet vid Slussen så har 
den hunnit dit! För där finns planeten 
i samma skala och ingår som en del av 
”Sweden Solar System”, en modell av 
Solsystemet som finns över hela Sverige 
och som är den största modellen av 
någonting i Världen! Jorden hamnar ute 
vid Cosmonova!

Vi går runt skolans närmaste hörn 
och där hittar vi ett gigantiskt solur! 
Mätpinnen (en s k gnomon) utgörs av 
flaggstången och markeringar för tim-
marna som soluret visar finns i form av 
mosaik på marken och längs en kraftigt 
rödmålad pil på skolans vägg. Soluret 
är inställt på sommartid! På pilen finns 
också ett svart klot där det är fritt fram 
för fantasin att tolka. Kanske är det en 
symbol för himlakropparnas rörelse i den 
oändliga rymden?

På andra sidan om flaggstången finns 
det ett träd vackert avmålat i asfalten. 
Det föreställer skuggan av trädet intill, 
ett fågelbärsträd. Elever och bildlärare 
vid skolan utförde målningen under en-
dast fem minuter klockan 12 en aprildag 
2005!

I skogsbacken intill, mellan idrotts-
byggnaden och skolans västra flygel, 
finns en kompassros i form av en stor 
rödmålad pil i ekträ. Pilen pekar rakt 
mot norr. Under den finns en linje gjord 
av 50 m finaste gatsten från Bohus-
län som markerar skolans breddgrad  

(latitud) i öst-västlig riktning. Att det 
var populärt för eleverna att få hjälpa till 
att gräva och placera gatstenen kan man 
förstå! Vid ändarna av linjen finns det 
också angivet hur långt det är åt vardera 
hållet om man tänker sig att man skulle 
fortsätta i linjens riktning till Skarpnäck!

Inte långt därifrån framför gaveln till 
skolans västra flygel hittar vi en ca 2 m 
hög pil. På väggen finns tre böjda linjer 
i svart, vit och grön emalj. Det är ett 
årssolur! Här visas solhöjden vid som-
mar- och vintersolstånd samt vår- och 
höstdagjämning. Pilspetsens skugga faller 
mitt på den vita markeringen som här på 

I år 2008 firar vi i Hökarängens 
Trädgårdsstadsförening 60 år. Det lilla 
villaområdet som ligger vid Fagersjösko-
gen eller Hökarängsskogen som en del 
kallar det.

Vid midsommar 1947 började Småa 
sin visning av tomterna och efterhand 
delades de ut till 92 nybyggare. För att 
ha en chans att få en tomt skulle man 
ha stått i kö, men om man hade många 
barn var chansen än större.

Då man fått sin tomt var kontant-
insatsen 300 kronor för att få börja 
bygga. Så mycket pengar hade inte mina 
föräldrar, så de var tvungna att sälja sina 
fina tävlingskanoter. Så gick det till när 
de fick ihop till denna ”stora” summa.

Som barn här i området hade man 
fullt med kompisar omkring sig. I de 
flesta hus fanns det flera barn. Själv hade 
jag bara en 3 år äldre bror. De som hade 
flest barn bodde på Förvaltarvägen, där 
det fanns några större hus. I ett av husen 
fanns det till och med 8 barn.

Det bildades en villaförening (Hö-
karängens Trädgårdsstadsförening), som 
bl a anordnade fester. De hade man ofta 
i Fagersjö sportstuga och i Pannhuset, 
som även kallades Blå taket och numera 
rymmer Konsthall C. På festerna var 
det nästan alltid underhållning och då 
sjöng ofta min mamma, Birgit Björk-
man.   Sommarfester förekom också på 
Gubbängsfältet. Då var det tivoli och 
kända artister såsom Snoddas, Sonja 
Stjärnkvist och så förstås Mamma. 

Mina föräldrar var ledare i barn- och 
ungdomsklubben, och jag var förstås 
med. På onsdagar hade vi aktiviteter, 
såsom att klippa pappersdockor, bygga 
modellplan eller se film i Pannhuset. På 
helgerna ordnades ibland orienterings- 
och skidtävlingar. Så småningom fick 
också barn från närområdena vara med. 

Hökarängens Trädgårds-
stadsförening 60 år

På så sätt lärde vi barn känna varandra, 
och höll bättre sams. 

På den lilla fotbollsplanen vid Kon-
toristvägen mot Fagersjö spelades det 
mycket fotboll. 

På vintrarna spolades skridskobana 
på samma ställe. Om mitt minne inte 
sviker så var det bra skridskoisar på den 
tiden utan att ha konstfruset.

Så småningom började man i skolan. 
Hökarängens skola var då inte lika stor 
som i dag men barnkullarna var desto 
större.  Därför var det Pannhuset som 
blev min första skola. I en av ateljeérna 
gick jag i första klass. Sedan fick man 
flytta ner till den stora skolan. Lite 
läskigt var det, men där fanns ju ändå 
storebrorsan!  

Så småningom blev jag vuxen och 
flyttade hemifrån. Jobb, familj och barn, 
som också blev vuxna. 

Mina föräldrar blev gamla och flyt-
tade in på servicehem. Jag flyttade för 
fem år sedan tillbaka till mitt föräld-
rahem och minns nu med glädje mina 
lyckliga barndomsår i det lilla villaområ-
det i Hökarängen.
CIRKELN ÄR SLUTEN!
60-årsminnen från en 61-åring som var 
med från början.
  Kerstin Björkman

Kerstin och Jane

bilden vid höst- och vårdagjämningen. 
Spetsen skugga träffar den gröna linjen 
vid sommarsolståndet och     den svarta 
vid vintersolståndet.

Nå, vad var nu tanken bakom 
detta projekt?

I många tusen år har människorna 
fascinerats av stjärnhimlen och himla-
kropparnas rörelser. Kanske beror det på 
att vi egentligen är rymdvarelser, när vi 
färdas på planeten Jorden runt vår sol. 
Vi består ju också alla av atomer som en 
gång funnits i andra stjärnor! Himlen 
har i alla tider upplevts som vacker och 
fascinerande och kanske lite skräm-
mande. Men att studera himlen har 
också varit livsavgörande för att kunna 
orientera sig i tid och rum! Att det var 
betydelsefullt visar ju flera kända bygg-
nadsverk som Stonehenge i England och 
pyramider på flera ställen i världen som 
har placerats efter en noggrann astrono-
misk inriktning

Så ur detta väcktes idén i Hökarängs-
skolan om att på skolgården uppföra nå-
gonting som människor bevisligen gjort 
i över 5000 år, nämligen att på olika sätt 
beskriva Jordens gång i förhållande till 
Solen, och att markera var man befin-
ner sig i förhållande till andra platser på 
Jorden. Resultatet blev ”Astronomi i tid 
och rum”  Gunnar Thorsén

      Aktuellt från Stockholmshems förvaltningsavdelning
Verksamheten är i full gång på det nya 
distriktskontoret på Skarpnäcks Torg 
8. Vår reception är välbesökt, särskilt den 
första i varje månad då nya hyresgäster 
kommer för att hämta sina nycklar. Under 
maj månad flyttar även vårt nya snickeri 
och serviceförråd från Hauptvägen 
79 i Hökarängen till distriktskontoret i 
Skarpnäck.
Visst intresse för ombildning till 
bostadsrätt
I dagsläget har vi fått intresseanmälningar 
från hyresgäster som vill bilda bostadsrätt 
och köpa sina fastigheter på cirka fem 
procent av vårt bestånd i distriktet (1332 
lägenheter varav 211 i Hökarängen). 
Vilka fastigheter det gäller finns att läsa på 
vår webbplats, www.stockholmshem.se.
Vi har fått en del frågor om det planeras 
försäljning av lägenheter till andra 
fastighetsägare. Med den aktiva 
fastighetsförvaltning som har beslutats 
av kommunfullmäktige så analyseras 
kontinuerligt både tänkbara köp, byten 
och försäljningar. I dagsläget finns inga 
beslut tagna om vare sig ytterligare köp, 
byten eller försäljningar.
På gång i Hökarängen

Vi har ett antal om- och nybyggnadsprojekt på 
gång i Hökarängen. På Hökarängsplan 5 bygger 
vi om PBU:s lokaler till fem stycken lägenheter 
på två till fyra rum och kök. Hiss kommer även 
att installeras i huset.  
Utmed Stadsbudsvägen och på Hauptvägen 
bygger vi två nya hus som är ritade för att passa 
in bland den befintliga bebyggelsen i området. I 
vardera hus byggs 15 lägenheter med storlekar 
på ett till fyra rum och kök. Lägenheterna är 
färdigförmedlade och de nya hyresgästerna 
kommer att flytta in under vintern  2008/2009.
På gården mellan Tisdagsvägen och 
Onsdagsvägen byggs en ny fristående 
tvättstuga som kan tas i drift under maj månad. 
I veckodagsområdet fortsätter de pågående 
stambytena. På Tisdagsvägen 2-10 ser vi 
över miljön utanför portarna och en ny trottoar 
anläggs.
Balkongrenoveringar kommer att utföras på 
Russinvägen 52-78 med start i augusti månad.
Vi önskar alla våra hyresgäster en riktigt skön 
sommar! 
Distriktschef distrikt Sydöst
Sonny Söderström

Gunnar Thorsén och Dina Hviid 
framför årssoluret.



Skateboard!
Något stort är på gång 
i vårt grannskap. Mellan 
de tre Högdalstopparna 
planeras Europas största 
skateboardpark. 
Högdalstopparna skapades i början av 
1960-talet då dåvarande stadsträdgårds-
mästaren Holger Blom ville utnyttja 
schaktmassorna från rivningen av 
Klarakvarteren till att skapa en grupp 
konstgjorda bergstoppar. En kontrast 
mot södra Stockholms annars platta 
landskap.

 Redan 1965 invigdes de nykonstru-
erade skidbackarna. Bristen på snö och 
ett med tiden förändrat friluftslivsmöns-
ter har däremot lett till att topparna i 
dagsläget inte fyller samma funktion 
som tidigare. 

Föreningen Stockholm Sub Surfers 
har sett möjligheten att väcka liv i detta 
på många sätt insomnade friluftsom-
råde. Den har under de senaste  åren 
arbetat hårt för att driva igenom visio-
nen om en världsunik skateboardpark 
mellan topparna. Den skulle bli Europas 
största och världens första som innefat-
tar skateboardens samtliga discipliner.

Stockholm Suburban Surfers 
bildades redan 1984 för att främja 
sidledessporter (skateboard, snowboard 
och surfing) i Stockholm med omnejd. 
1994 var även delar av föreningen med 
och skapade Fryshusets ”Stockholm 
Skatepark”.

Topografin och Högdalstopparnas 
läge skapar en unik möjlighet för en 
sportarena där något helt världsunikt 
skulle sättas i främsta rummet; en 
anläggning för ALLA grenar inom ska-
teboarding, för ALLA åldrar och ALLA 
kunskapsnivåer! Då skateboard har 
funnits med sedan mitten av 70-talet 
har den idag utövare i alla åldrar upp 
till 50 år. Detta skapar en miljö där de 

ungdomar, vilka inte alltid intresserar sig 
för lagsporter, ändå på ett naturligt sätt 
kommer i kontakt med positiva vuxna 
förebilder. Alla åldrar, alla nivåer ger en 
unik möjlighet för större gemenskap, att 
kunna knyta nya band och ge trygghet 
genom medmänsklighet vilket kommer 
att göra Hökarängen, Högdalen med 
omnejd till en trevligare och rikare för-
ort. Skateboard är en av världens största 
sporter om man ser till antalet aktiva 
utövare.

Förhoppningsvis kan en sådan arena 
dra till sig större arrangemang som VM, 
EM, m.m. Förhoppningsvis kan man 
en dag åter kunna driva de Skateboard 
Summer Camps som hölls i Sverige 

somrarna 1979-1986. Många av de som 
var lärare på lägren är idag legender 
inom sporten (ex. Tony Hawk). 

Planerna är långt gångna, en 
utförlig skiss över hur anläggningen 
kan komma att se ut blev klar tidigare 
i våras och den beräknade prislappen 
på hela projektet kommer att landa på 
ca 30 miljoner kronor. Alla de politiska 
partierna har varit positiva, men ännu är 
inte allt i hamn. Liknande anläggningar 
finns redan i t ex Malmö och Avesta. I 
Göteborg håller en precis på att byggas 
och flera andra städer planerar byggen. 
Mer information om projektet hittar 
du på Stockholm Sub Surfers hemsida 
www.subsurfers.se

Lördagar stängt i 
juli–augusti

Semesterstängt 
14/7–27/7


