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Nybyggen i Hökarängen
Rädda Centrum!
Barndagen – ett soligt minne
Företagare på femtiotalet

Hökarängens
Stadsdelsråd
Tänk vad en lokal kan betyda och
innehålla mycket! Jag tänker på
rådets lilla lokal på Sirapsvägen 3.
Här har Konstiga fönstret under
hela året varje vecka haft vernissager med olika utställningar,
varit arbetsplats för Hökarängens
konferens under deras ombyggnad,
möteslokal för föreningens styrelse
och mötesverksamhet, filmvisningar, barnteater och nu också
Nattvandrarnas mötesplats varje
fredagskväll innan man ger sig ut i
natten, i möten med Hökarängens
ungdomar.
Nu när vi går mot mörkare tider
inte bara i årstiden utan också med
den ekonomiska krisen med risk
för arbetslöshet och annat så kan
engagemang i en förening vara till
stor hjälp att klara av situationen.
Trevlig gemenskap med nya möten
och människor. Att känna glädje
med att göra en insats för andra
kan vara till stor hjälp inte bara för
den som ger utan också för den
som får ta emot. Jag vill uppmana
alla Hökarängsbor att engagera sig
i någon av Hökarängens föreningar,
alla behövs.
Slutligen önskar jag alla Hökarängsnytts läsare en God Jul och
ett Gott Nytt År!
Louise Modig Hall
ordförande
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Centrumföretagarna
bildar förening

Ewa Bogucka från Hökarängens Blommor är initiativtagare, hon säger att
Hökarängens Centrum behöver levande
handel och service. I konkurrens med
stora köpcentrum måste vi hitta nya
vägar att överleva och utvecklas.
Tillsammans kan vi också arbeta för
bättre förutsättningar för företagandet i
Hökarängens Centrum, tex i dialog med
hyresvärd, kommun och andra myndigheter eller avtalspartners. Men för
att vara starka och driva gemensamma
frågor måste vi förena oss. Därför startar
vi nu en företagareförening.
Stadsdelsrådet önskar lycka till.

Nominera ”God Granne”

Alla har vi väl någon i vårt hus eller närmasta omgivning som gör det där lilla
extra för oss medmänniskor?
Tänk Till! Belöna den personen med
en nominering till utmärkelsen GOD
GRANNE. Förslaget skall innehålla
namn, adress, tel.nr. Skriv ned en motivering för föreningens val, med underskrift av ansvarig. Senast 31 januari vill vi
ha in förslagen till: Hökarängens Stadsdelsråd, Sirapsvägen 3, 123 60 Farsta.
Vinnaren av titeln ” God Granne” utses
av styrelsen och kungöres på rådets
årsmöte. God Granne 2008 var Sverker
Myrenberg och han var nominerad av
Kastanjegårdens Vänner.
			
Styrelsen

Hälsans Stig i Hökarängen

Hälsans stig vänder sig till både motionärer, söndagsflanörer och dagisgrupper.
Varje kilometer av de sammanlagt åtta
är utmärkt med kilometerskyltar, så att
man alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts. Man kan välja sin promenad var
man vill utefter slingan och sluta när
man vill, och ändå veta hur långt man
gått.
Kartor kan du hämta i Pressbyrån,
Hökarängens Hemtjänst, Blomsteraffären, Kastanjegården och hos Stadsdelsrådet på Sirapsvägen 3. I bland utsätts
skyltningen för skadegörelse.
Upptäcker du fel som skall åtgärdas
maila till info@hokarangen.org och
lämna informationen.
Stadselsrådet önskar dig många trevliga promenader utefter stigen.

fina blomsteralmanackan för 2009.
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Gott Nytt År! Med
kvalitetsfyrverkerier
från Hammargrens
Stort urval!

Klippotek
0ROFESSIONELL HòRVòRD
FÍR HELA FAMILJEN
(ÍKAR»NGEN #ENTRUM

4EL    

Hökarängens C
Tel 93 92 80

Primatex
Ny tygbutik med sybehör och syateljé

Tårtor – Smörgåstårtor
På beställning
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

Köp gardintyg för 1000 kr så syr vi dom GRATIS!
Ändringssömnad från 80 kr
Nya brudklänningar och aftonklänningar

10% Rabatt på allt i butiken!
Öppet vard 10.00–18.00 • lörd 10.00–14.00
Hökarängsplan 9 • T-Bana Hökarängen
Tel. 94 75 60 • www.primatex.se
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Hökarängsnytt informerar om nybyggen
Stockholmshem

värme på omkring 20 grader året runt.
Husen kommer att byggas på ”vanligt”
sätt men kommer att ha en mycket kraftigare betongstomme med en kraftigare
isolering. Fönster och dörrar är effektivt
isolerade.
Svenska Bostäder tror att efterfrågan på lågenergihus kommer att öka i
framtiden. Husen kommer att bli något
dyrare att bygga. Men en del av den
ökade kostnaden spar man in genom
lägre uppvärmningskostnad. En hyresgäst sparar i snitt cirka 4.000kr per år i
uppvärmning av en lägenhet på 70 kvm.
I kvarteret Påskdagen 3, Söndagsvägen, planeras 55 vårdbostäder för döva
och dövblinda.

är just i färd med att färdigställa två nya
hus i Hökarängen. I kvarteret Konsolbordet med adress Hauptvägen 27 är
det femton lägenheter om 1–4 rok,
hyran ligger på 4 988 kr för den minsta
ettan och 9 664 kr för den stora fyrarumslägenheten, beräknad inflyttning
1 dec 2008.
I kvarteret Portvakten på Stadsbudsvägen byggs ett hus med åtta lägenheter,
1– 4 rok med samma hyra som det på
Hauptvägen. Även här är det inflyttning
1 december 2008. Båda husen har hiss.

Hauptvägen
egen tvättutrustning och lägenhetsförråd
samt rymliga balkonger eller uteplatser.
Preliminär byggstart 2:a kvartalet 2009.
En tvårumslägenhet på 47 kvm har en
preliminär insats på 1 360 000 kr. Avgiften beräknas till 2 860 kr i månaden.
Planerad inflyttning, 2:a kvartalet 2010.

Stadsbudsvägen

HSB

kommer för att bygga fyra hus med c:a
40 lägenheter i kvarteret Pepparkvarnen,
Pepparvägen 39-51, bortom SVEMAhuset. Husen byggs i fyra våningar och
har hiss. Storleken på lägenheterna
varierar från 2 – 4 rok. Lägenheterna får

Svenska Bostäder

I skogen på Pepparvägen, mellan Farsta
och Hökarängen har Svenska Bostäder
börjat röja i ett skogsparti för att bygga
fyra lågenergihus. Här skall SB bygga
fyra lågenergihus med 97 lägenheter.
Värmen i husen bildas bland annat
genom de boendes kroppsvärme, värmen från elektriska apparater och värme
från ventilationsluften. Detta skapar en

Canevi

Välkommen till vår nyöppnade butik!
Vi har hår till hårförlängning från
Brasilien, presenter, leksaker,
inredningsartiklar och mycket mer....
Vi utför även vardagssminkning och
festsminkning, tidsbokning krävs.
För kontakt ring: 073-9386125
eller kom in till butiken på
Hökarängsplan 20.
Hjärtligt välkomna!

Tobaksvägen 4

Handla den goda

JulmaTen
Du får hjälp med
hemkörning!

God Jul!

önskar Lars-Göran
med personal
Tel 94 18 49

Högenergiskt röjande för lågenergihus
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Hur ska vi rädda Centrum? – forskare analyserar
I förra numret av Hökarängsnytt rapporterades om ett
forskningsprojekt som relaterar till Hökarängen och den
speciella stadsbyggnad och
planering som finns här. Projektet heter ”Plats i praktiken
och social hållbarhet” och här
redogörs helt kort för några av
de centrala begrepp och tankegångarsom finns i projektet.
Hökarängen är uppbyggt enligt grannskapsplaneringens normer men idag
när det modernistiska grannskapet, pga
samhällsutvecklingen i övrigt, spelat ut
en stor del av sin roll i kommersiella
sammanhang kommer centrumbildningar baserade på denna typ av planering och butikerna i dem att få problem.
Projektet innefattar en analys av de problem Hökarängens centrum drabbats av.
Med utgångspunkt i analysen kommer att diskuteras hur den rådande
utvecklingen kan vändas till att verka till
Hökarängen centrums fördel. I princip
handlar det om att försöka arbeta i processernas riktning istället för att verka
utanför dem eller motverka dem. Ytterligare ett grepp är att bättre försöka
utnyttja de platsspecifika förutsättningar
som råder i Hökarängen.
Här handlar det då om att utveckla
den grannskapsplanering som Hökarängen som helhet är uppbyggt kring.

Plats som identitet

Med plats som identitet avses en avgränsad yta med vilken dess invånarna upplever samhörighet, och som de härmed
identifierar sig med. Identifikationen
kan vara stark eller svag och påverkar
befolkningens och andra aktörers praktiska förhållningssätt till rummet, tex
var och hur man väljer att bo, handla,
arbeta mm. Ett liknande begrepp är
platskänsla.
Grannskapsplanering som idé kan
i korthet sägas vara uppbyggd kring
plats som identitet med tillhörande
platsnytta och Hökarängen kvalar väl in
under begreppet. Här finns en speciell
urban form med tillhörande historia,
som dessutom väver in Hökarängen i
det moderna Sveriges framväxt och vars
centrumgata också varit förebild för en
av de mest centrala shoppinggatorna i
innerstaden.

Men vad gäller platsnyttan har det
uppstått problem. Hökarängen har
tappat funktioner, både inom offentlig
service och inom den kommersiella. Affärerna i centrum har svårt att klara sig
och överlåtelserna av lokaler i centrum
är många. Härmed det blir relevant att
tala om platsen Hökarängen som ett
relationellt rum.

Plats som relationellt rum

Med plats som relationellt rum avses ett
rum som kontinuerligt skapas genom de
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella relationer som är verksamma där över
tid. Dessa relationer behöver inte ha sitt
ursprung på platsen utan kan springa ur
förutsättningar på helt andra platser.
Till skillnad från plats som identitet
så understryks med detta begrepp att
platsen ingår i ett sammanhang av olika
skalnivåer och härmed också är indragen
i de politiska, ekonomiska, sociala och
kulturella processer som utspelar sig på
dem – från det regionala via det nationella till det transnationella och globala.
För att förstå platsen som relationellt
rum måste vi granska de processer som
är verksamma och som har betydelse för
Hökarängen. Sammantaget är det ett
flertal processer som i sin samverkan har
haft ett ej gynnsamt utfall för Hökarängens centrum.
Det handlar i stort om en fortsatt
modernisering – en ny regim vad gäller
tidsanvändning, tvåförsörjarsamhället
(dvs inga hemmafruar när båda arbetar),
minskad trångboddhet (och därmed
mindre befolkning), allt större rationalisering av detaljhandeln (otidsenliga
lokaler för ”stordrift”), allt större rörlighet bland befolkningen (genom bil men
också genom busslinjenätet), ny användning av hemmet genom ny teknologi
(tv, dator) och nya preferenser bland
befolkningen – som det är svårt, för att
inte säga omöjligt, att lokalt hindra.

TORRIve In

RU
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D

Farsta Glas
08-94 90 90

Men några av dessa samhällsprocesser kan eventuellt med rätt anpassad
samhällsplanering och stadsbyggnad
komma att verka till fördel istället för
nackdel för Hökarängens centrum och
stadsdelens befolkning.
Ett exempel är att den ökade
rörligheten bland befolkningen möjliggjort att servicefunktionernas omland
generellt ökat. Detta är en rumslig
faktor som inte bara leder till att den
lokala befolkningen gör sina inköp på
andra platser, vilket är ett problem för
de lokala handlarna, utan också att
befolkningen i andra stadsdelar kan ta
sig till Hökarängen.
I förlängningen av detta ligger att
serviceutbudet inte bör inrikta sig enbart
på den lokala marknaden utan på ett
större omland. För att kunna utnyttja
detta måste servicefunktionerna vara
ytterligare specialiserade, eller ha en stark
annan konkurrensfaktor.
Kan de stadsvärden som redan finns
i Hökarängen användas på ett positivt
sätt, utan att gå till spillo (tex genom
en alltför okänslig kommersialisering),
så bör Hökarängen kunna utvecklas i
samhällsprocessernas riktning.
Det kan då bli en del av en yttre stad
som är både ekonomiskt och socialt hållbar och som har ett levande centrum.
Thomas Borén
Forskare och huvudlärare i
samhällsplanering
Kulturgeografiska institutionen
Stockholms universitet

Musikcafe´
på Kastanjegården

Söndagsvägen 3, tel. 658 05 72
Onsdagar kl. 13.00-15.00
Vårens spelprogram ännu ej klart
Välkomna!
Katanjegårdens Vänner
Hyresgästföreningen, ABF

• StenSkottSlagning
• Stöldmärkning

• ljuddämpande glas • Speglar
• Plexiglas • isolerglas
• glasmästeriarbeten
• konst & inramning
Lev. till Försäkringsbolag

www.farstaglas.se

Även tel. 08.94 97 97 • 070-522 81 34, 36 • Lysviksgatan 105, Farsta
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Tuffa tider för gamla hökarängsträd
Våra sju stora vackra
gamla doftande häggar på
Tobaksvägen...
Två tröttnade för länge sedan och föll
av egen ”kraft”... Livsfarligt!
En hägg har fällts tidigare...
De övriga fyra ”sektionsfälldes” av
arborister för en tid sedan...
Ett av träden var behängt med ett par
dussin skor, som ”återgått” till ägarna.
(Har du hört berättelsen om varför man
hänger skor i träd? Fråga i Konsthall C!)
Sju nya häggar ska planteras i gropar
efter stubbarna...

Aborister reducerar!

Körsbärsträden på
Tobaksvägen och
Piprensarvägen...

Skoträdet...

Arborister har genomfört kombinerad
”underhållsbeskärning” och
”kronreducering” av träden.
En hägg föll själv...
En av dem fälldes...
Föll av svaghet

Tävla!

Fälld för invärtes ruttenhet

Titta i Konstiga Fönstret!
”Minnesluckor att öppna” i adventstid!
Minns du något om vilka butiker som har funnits i Hökarängens Centrum
under åren från 1952 – och fram till nu?
Prata med varandra om det här! Man minns lättare tillsammans...
Det som du minns pusslar vi ihop med andras minnen till ett underlag för
planeringen av framtiden för vårt kära gamla Hökarängens Centrum.
I Konstiga Fönstret Sirapsvägen 3 finns foton med nuvarande butiker
numrerade samt ritning med samma nummer i rutor med uppgift
om vilken verksamhet som finns där nu.

Tävlingspriser:
1:a pris: Boken om David Helldén
– arkitekten bakom Hökarängens Centrum och Hötorgscity
2:a pris: 500 kronor • 3:e pris: 300 kronor

2:a och 3:e pris i form av presentkort som kan användas hos någon av H-nytts annonsörer

• Skriv på eget papper numret på butikerna (eller ungefärligt läge)
och det du minns om vad som funnits där tidigare!
• Skriv även vilka år det gäller – om du minns det...
• Skriv tydligt dina namn- och kontaktuppgifter
Du är välkommen att lämna ditt tävlingsbidrag fram t o m 2 januari 2009
i vår brevlåda på hörnet Sirapsvägen 3
Resultatet av tävlingen och vinnarnas namn kommer
att finnas under februari månad i fönstret Sirapsvägen 3

Hökarängens Stadsdelsråd
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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 juni-juli-augusti

Uthyrning för privata fester.
Catering.
Sirapsvägen 6-8, Hökarängen
08-604 80 07

Konstiga Fönstret

Carlos Motta ställer ut på Konshall C

Konstiga Fönstrets utställare har inbjudits att delta i den öppna decembersalongen i KONSTHALL C Flera har
tackat ja. Vernissage kl 14-17 lördagen
6 dec. Pågår t o m 21december.
Värd att se!
Utställningar i KONSTIGA FÖNSTRET:
(dessutom fönstertävlingar, m m)
Kajsa Löv: ”Troll å så’nt” 1-14 dec, Mats
Lindqvist: Modelljärnväg 15 dec-14 jan
Ylva Dybeck & Victoria Moralez:
”Rötter” 15 jan-29 jan
Tills vidare ledig period: 30 jan-12 feb
Parkleken/Ylva Dybeck: 13-26 feb
Välkommen att titta och att själv ställa ut!
Kontaktfakta finns i fönstret.

Hur utövar du demokrati?
Vad betyder demokrati för dig?
Konstnären har intervjuat människor i
Sverige med latinamerkansk bakgrund
om hur de ser på demokrati.
Carlos Motta (född 1978) har fått stor
uppmärksamhet för sina undersökande
och dokumentära konstprojekt om
demokrati i Latinamerika.
Utställningen öppnar 24 januari 2009
på Konsthall C.
Cigarrvägen 16 i Hökarängen
Öppet ons-fre 12-18, lör-sön 12-16
www.konsthallc.se

Aktuellt från Distrikt Sydöst

Stockholmshems förvaltning i Hökarängen
Stockholmshems nybyggda hus på Hauptvägen 27 och på Stadsbudsvägen 6 är klara för inflyttning vid årsskiftet 2008/2009. De nya
husen är designade för att smälta in naturligt med 40- och 50-tals
husen i området och är ritade av AW Arkitekter. De totalt 30 nya lägenheterna är ettor till fyror på 41-101 kvm. Alla lägenheter är uthyrda.
Stambyte kommer att påbörjas på Russinvägen 6 och 8 under första
kvartalet 2009. I veckodagsområdet fortskrider stambytet enligt vår
tidsplan.
Tvättstugan på Konsolvägen har renoverats och kommer att bli klar
under december.
Sophanteringen på Hauptvägen kommer att förändras efter årsskiftet.
Vi kommer att stänga samtliga sopnedkast på Hauptvägen 60-82 och
istället använda oss av sopskåp som kommer att stå utmed gatan.
Mobil sopsug installeras på Lingvägen 177-183 och beräknas vara
klar i månadsskiftet november-december 2008. I ett mobilt sopsugsystem lagras avfallet i förvaringstankar som regelbundet töms av
sopsugsbilar från särskilda dockningsstationer.
Levande ljus är en av de vanligaste orsakerna till bränder i hemmet.
Vid den här tiden på året är risken för bostadsbränder stor. Var därför
alltid noga med att placera ljusen säkert och lämna aldrig levande ljus
utan uppsikt.

Medborgarförslag
lönar sig
– Planteringen förbättras

Gunn Nilsson, själv ägare till en kolonilott, hade länge sett förfallet av planteringarna vid T-banans södra uppgång
vid Lingvägen. När man från stadsdelen
efterlyste medborgarförslag lämnade
Gunn in ett förslag om upprustning av
de båda planteringarna.
Vid ett möte med ansvariga tjänstemän berättade Gunn om sina tankar
och påpekade att inte bara de boende
skall ha en trevlig miljö, även besökare till Hökarängen bör få ett positivt
intryck av förorten och inte mötas av
ogräs och vildvuxna buskar.
Nu har Farsta Stadsdelsförvaltning
lämnat besked. Den ena planteringen
kommer att ersättas med en gräsyta och
den andra sidan kommer att rensas på
ogräs och buskarna skall beskäras.
Medborgarförslag lönar sig alltså!

Sirapsvägen 3
HÖKARÄNGENS CENTRUM

Tel 605 00 90

Julklappstips
PRESENTKORT

Massagebehandling

30 minuter + värmekudde

310 kr inkl moms

60 minuter + värmekudde

510 kr inkl moms

Avdragsgillt för arbetsgivare!

Sist men inte minst vill vi på distrikt Sydöst
önska alla våra hyresgäster en riktigt

Du hittar fler behandlingar på

Distriktschef Sydöst
Sonny Söderström

Tove Levelind, 08-605 00 90 eller
mejla till tovesfriskvard@yahoo.se

www.friskvard.info.se

För mer information ring
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Internationella barndagen 6 oktober
I strålande höstsol firades
Internationella barndagen i
Hökarängen

Hökarängsskolans duktiga musikprofilselever bjöd på stor musikunderhållning
och parklekarna i Farsta hade verksamhet med bygglek och plakatmålning.
Inbjuden talare var Manne af
Klintberg från IPA (international
playgrounds association) Han tog upp
frågorna om ”Var tar barnperspektivet
vägen när vi förtätar förorterna?”
Både arrangörer och deltagare var
mycket nöjda och vi ser fram emot att
även nästa år uppmärksamma denna dag
för jordens barn.
Internationella Barndagen kom till
den 14 december 1954 då antogs FN:
s generalsförsamling en resolution där
man rekommenderar alla länder att
inrätta en internationell barndag för att
ge uppmärksamhet åt barns situation
världen över och för att främja förståelse
mellan barn. Tanken är också att dagen
ska ägnas åt aktiviteter som hjälper barn
och som främjar FN:s ideal.
När resolutionen antogs, rekommenderades att första måndagen i oktober inrättas som Internationell barndag,
men att regeringar själva får välja dag
och/eller datum. I Sverige har alltsedan
dess första måndagen i oktober varit
Internationella Barndagen.

Solsken över Centrum på barndagen

HÖKARÄNGSSKOLAN

Lucia

med våra körer och musikprofiler
Fredagen den 12 december
07.30 och 08.30

Välkommen!

Blivande utställare i Konstiga Fönstret

Informationskväll om
HÖKARÄNGSSKOLAN
och våra profiler
musik, basket, idrott,estetisk, språk
Onsdagen den 28 januari, 19.00

Välkommen!
Fagersjövägen 18
08-508 47 550

www.hokarangsskolan.stockholm.se

Öppettider
Alla dagar 12.00-21.00

Musikprofiler från Hökarängsskolan
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Cykel-Pelle – En företagare i Hökarängen på 50-talet.
Jag träffade Cykel-Pelle av en tillfällighet. Han kom på cykel och skulle
träffa några kursdeltagare i Esperanto
i Stadsdelsrådets lokal på Sirapsvägen.
Vid 88 års ålder cyklade Pelle fortfarande men jag lade märke till att han inte
hade någon hjälm på huvudet. På fråga
varför svarade Pelle att jag har inte vant
mig vid nån ännu. Vi talades vid en god
stund. Pelle har en härlig söderdialekt
och jag blev fascinerad både av den och
hans historia. Jag bad om att få göra en
intervju och skriva en artikel i Hökarängsnytt och han ställde gärna upp.
Per Persson var 29 år då han blev
egen företagare och öppnade Cykel &
Sportaffär i Hökarängen i hörnet
Tobaksvägen/Cigarrvägen. Året var
1949 och Pelle reparerade cyklar, slipade
skridskor och vallade skidor samt sålde
leksaker och sportartiklar i affären som
han drev i tjugo år. De sista sex åren
av sitt yrkesliv arbetade Pelle på NK’s
sporthörna i Farsta. Han var gift och
fick två barn och bodde i Stora Mellansjö som ligger på andra sidan Magelungen från Hökarängen sett. Närmaste
vägen dit är över träbron eller som Pelle
kallar den, Militärbron.
Pelle föddes på Söder i Katarina
församling, men flyttade som åttaåring
med sina föräldrar och bror till Kungsholmen. ”Fassan” och ”mossan” hade

många olika jobb för att
klara av familjens försörjning, bland annat fiskmånglare på Kungsholmen.
Fina sommardagar
kunde familjen åka ut till
Drevviken och tälta vid
Hökarängens Gård.
På vintrarna ägnade
Pelle sin fritid med bl a
skidhoppning. Han har
hoppat i alla backar runt
om i Stockholm, Fiskartorpet, Stadshagen, Enskede
och Hammarbybacken.
Skidhopp var en stor sport
och det fanns till och
med en liten hopparbacke
bakom Hauptvägen som
troligtvis var byggd av militären. I Hammarbybacken
gjorde Pelle sitt första hopp
med sådan fart och höjd att
han kände att luften under
honom bar och han trodde
att han flög. Varför började Pelle med
backhoppning? Jo, när han slutat sin
skolgång i klass 7 började han jobba
på Bröderna Sandströms skidfabrik vid
Skanstull. Det var överkomligt för en
arbetargrabb att köp sig ett par utskottsskidor, skidor som vid tillverkningen
hade kvist i träet. Ett par sådana kunde
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man komma över för ett par kronor. I
Bröderna Sandströms sportaffär jobbade Pelle i många år och också i Hasse
Brandts sportaffär på Skånegatan. Så det
var nog en dröm som gick i uppfyllelse
när Pelle öppnade en egen sportaffär och
blev medlem i Cykel & Sporthandlarnas
riksförbund.
Pelle var i åttaårsåldern då han följde
med sina föräldrar till Klara Folkets
Hus där en kompis till välkände Hinke
Bergegren höll ett bejublat tal för världsspråket Esperanto. Föräldrarna lärde
sig språket och hans far blev en duktiga
cirkelledare i Esperanto. Tillsammans
började föräldrarna att lära Pelle språket.
Pelle är i dag en av få cirkelledare i språket. Esperanton har gett honom vänner
över hela världen och Pelle har varit på
Esperantokongresser i de flesta världsdelar. Det ena ger det andra sa Pelle när
han efter intervjun blev inbjuden att
besöka språkklasser i Hökarängsskolan
under våren och berätta om Esperanto
och Esperantonyckeln, ett enkelt grammatik och språklexicon.
Vi avslutar intervjun och jag frågar
Pelle hur många cyklar han har. Pelle
svara jag har två en vanlig tramphoj och
en med nio växlar som han använder då
han ska cykla långt. Pelle sålde cyklar
med inbyggd växel i navet på 50-talet
Stermer Arther. Snälla Pelle, om du ska
fortsätta att cykla runt i vår vackra stad i
en ålder av 88 år så använd cykelhjälm!
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