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Hökarängens Centrum i fokus
Hökarängen och andra små
centrumbildningar – Plats i
praktiken och social
hållbarhet.
Slutseminarium på Konsthall C

Den 4 februari redovisade forskarna
Thomas Borén och Daniel Koch förstudien om Hökarängens centrum.
Borén berättade att trots den nyss
avslutade goda konjunkturen har
mindre centrumbildningar gått bakåt
och minskat i både butiker och personal. Han satte också in frågan i ett
större sammanhang. Där andra forskare
hävdar att ekologisk hållbarhet inte
kan nås utan social hållbarhet. Och att
arbete-hemrelationen måste fungera och
hushållet måste vara utgångspunkten för
analysen av social hållbarhet.
Daniel Koch talade om hur mycket
fysiskt eller mentalt motstånd påverkar
oss när vi ska ta oss till en plats. Som
positivt exempel nämndes Hammarbyhöjden som klarar att hålla två torg
levande, där andra områden har svårt att
klara ett enda.

Söndag 29 mars 16.00

En svensk
Markuspassion
Musik Fredrik Sixten
Koraltexter Bengt Pohjanen

Ulla-Carin Börjesdotter evangelist
Ove Pettersson Jesus
Solister ur körerna
Barnkör från Adolf Fredriks musikklasser
Stora Sköndals kammarkör
Söderleds kyrkokör
Instrumentalensemble ur Hovkapellet
Torgerd Riben orgel
Lone Larsen dirigent (Årets körledare 2008)
Fri entré

Söderledskyrkan

Lingvägen 149, T-Hökarängen

Omslagsbilden: På det lilla torget uppe
på Russinvägen står denna skulptur
”Familjen” av William Marklund

Koch påtalade också vikten av planering vid alla centrumbildningar. Exempel på hur ”marknaden” planerar gavs
med Skrapan på Söder. Där fick man
först efter långa och sega förhandlingar
akademibokhandeln att etablera sig.

Rapporten kommer att tryckas i
KTH’s rapportserie och finns sedan
till självkostnadspris hos Hökarängens
Stadsdelsråd på Sirapsvägen 3.
Per Hasselberg

Hjärtligt välkomna till Stadsdelsrådets ÅRSMÖTE
Torsdag den 26 mars 2009 kl. 19.00
i Stadsdelsrådets lokal på Sirapsvägen 3.
Efter årsmötesförhandlingarna diskuterar vi hur rådet
kan arbeta vidare med centrumfrågan.
Kaffe och kaka serveras, varmt välkomna!

Kastanjegårdens vänner
startar ny verksamhet
Att lyssna på ljudbok är
en verksamhet som ökar i
popularitet
Många är vi som njuter och kopplar
av med en ljudbok. Nu har du
möjlighet att låna en bok med
uppspelare så kan du själv pröva om
det är nåt för dig. Vill du bidra och
skänka ljudböcker till verksamheten
tar vi gärna emot dom. Vänd dig till
Karin Berglund som är vår
ljudboksbibliotikarie på tel. 658 05 72.
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Hökarängens
Konferens lägger ner
Hökarängens Konferens har varit en mycket uppskattad verksamhet i Hökarängens
Centrum
Då lokalen, som för övrigt från begynnelsen var Hökarängens kyrkorum, inte kan göras tillräckligt handikappanpassad har
Stadsdelsnämnden beslutat att lägga ned verksamheten. Konferensverksamheten bidrog också till fler besökare i centrum.
LH Vävstolen har visat intresse för att flytta in.

Konstiga Fönstret
Det är ganska exakt två år
sedan Konstiga Fönstret
öppnade med ”ÄggPärlor”
en utställning av Britta
Pärlebo. Sedan dess har
ett stort antal konstnärer
visat upp sina verk i lokalen på Sirapsvägen 3,
Hökarängens Stadsdelsråds lokal.

Under 2008 hade vi omkring 38
utställare, bland annat elever från Hökarängsskolan. Utställarna visade allt från
olja, akryl, akvarell, keramik, foto, textil,
äldre leksaker, konsthantverk och nu
senast Parkleken som bland mycket annat visade lekredaskap, bilder, keramik
och målningar av barnen som besökt de
olika Parkleken.
Konstiga Fönstret´s idé är att det
stora fönstren verkligen skall vara ett
fönster ut mot betraktaren. En utmärkt
plats att exponera konst av skilda slag,
under dygnets alla timmar.

Finns konstnären i lokalen är du
alltid välkommen in för en pratstund.
Utställaren både kan och vill berätta
mer om det hon/han skapat.
Är du intresserad av att visa din
konst är du varmt välkommen att
kontakta arbetsgruppen för Konstiga
Fönstret. Du hittar våra namn och kontaktvägar i fönstret.

Det är enkelt att ställa ut hos oss.
Är du ovan får du hjälp och råd av oss i
arbetsgruppen.
Aktuell utställare just nu är Margareta
Skarp med ”Naturspeglingar i Olja”.
Gå in på vår hemsida, hokarangensstadsdelsrad.se och klicka dig fram till
Konstiga Fönstret för att läsa mer.

Margareta Skarp vid några av sina målningar på Vernissagen.
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Invandrararkiven: Demokratin
är inte död, den luktar bara konstigt
Seminarium på Konsthall C
lördagen 4 april kl 14-16
Vad händer om man tar demokrati
för givet? För mer än trettio år sedan
etablerades Sveriges internationella rykte
som demokratisk idealstat. Hur det
står till med demokratin i Sverige idag
undersöks av den colombianske konstnären Carlos Motta i en utställning
på Konsthall C i Hökarängen. Carlos
Motta har intervjuat åtta invandrare
som alla arbetar med att ifrågasätta och
förbättra demokratiska processer. Samtalen ger en annan version av den svenska
självbilden, sedd genom erfarenheten
att komma utifrån och samtidigt vara
en aktiv del av samhället. Intervjuerna
handlar om främlingsfientlighet och
diskriminering med utgångspunkt i bl a
etnicitet, religion, kön och sexualitet.
Lördagen den 4 april arrangerar
Institutet för Framtidsstudier ett öppet
seminarium kring aktuell forskning med
utgångspunkt i de frågor som väcks i
utställningen. I seminariet medverkar bl
a Nils Hertting, statsvetare vid Uppsala
universitet som granskat medlemsaktiviteten i etniska föreningar och kopplingen mellan föreningsliv och politiskt
engagemang. Vidare kommer Magnus
Dahlstedt, statsvetare vid Linköpings
universitet som intresserat sig för
processer av segregation och integration
relaterat till lokal demokrati.
Seminariet är öppet för alla, föranmälan görs på www.framtidsstudier.se

Och vinnaren är...
Den av Hökarängens Stadsdelsråd utlysta tävlingen om vilka butiker som
har funnits i Hökarängens centrum under åren 1952 och fram till nu
vanns av Amelita Nilsson.
Två andrapris går till Siv Jonsson och till Gunnar Runsten.
Forskaren från Stockholms universitet Thomas Borén har varit den som
arbetat med tävlingsbidragen och utsett vinnarna.
Vi vill gratulera Amelita till vinsten men också till att hon har
ett så gott minne!
Stadsdelsrådet kommer att bjuda in alla tävlingsdeltagare till en liten
tillställning.
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Musikcafé på Kastanjegården
Söndagsvägen 3, tel. 08-658 05 72 • Onsdagar kl. 13.00 - 15 .00
Nu har vi fått ett fullspäckat musikprogram för hela våren 2009 och
som vanligt med proffsiga musiker
och härlig musik. Många kommer
säkert att minnas och drömma tillbaka till den gamla ljuva tiden.

11/3 Hetwork
18/3 Rune Stålspets JazzOrk
25/3 Kay Welander Swingtett
1/4 Dixie Group 62
8/4 Lennart ”Lillen”
Anderssons Kvartett
15/4 Moneth de Leon Kvartett
22/4 Bop & Rythm Orchestra
29/4 Tisdagskvartetten
med Maria Paulin
6/5 Antikrundan
13/5 Hasse Sporre Swing
Quartet

Kastanjegårdens Vänner och LH Veckodagsområdet hälsar
alla välkomna. Kom i tid! Av utrymningsskäl måste vi begränsa åskådarantalet till 70!

Socialt innehåll för äldre i Farsta
Farsta stadsdelsförvaltning ska under 2009
bedriva ett projekt som
går ut på att ge de äldre i
stadsdelen förutsättningar
för en innehållsrik vardag.

Aktiviteterna vänder sig till alla äldre
som vill ha något att göra och kanske
träffa nya vänner. Projektet sträcker sig
över 2009 och sedan hoppas man att
aktiviteterna ska kunna fortsätta med
hjälp av ideella krafter.
Utöver detta har hemtjänsten sedan

Projektet går under namnet ”socialt
innehåll för äldre i Farsta”, och finansieras av de stimulansbidrag regeringen
fördelat för att utveckla vården och
omsorgen om äldre.
I Hökarängen kommer hemtjänsten
att medverka genom att tillhandahålla
lokal för aktiviteter. Stadsdelen står för
personella resurser, alltså någon som håller i aktiviteterna.
Preliminärt är det planerat att en
stavgångsgrupp ska utgå från hemtjänstens lokal på Hökarängsplan 18, varje
måndag med start 23 mars. Dessutom
kommer det bli inomhusboule en gång
per månad, även det i hemtjänstens
lokal.
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tidigare ordnat ”torsdagsträffen” jämna
veckor, då man träffas, umgås och kan
smaka på en god soppa till självkostnadspris. Håll utkik efter anslag på Hökarängsplan 18, i hemtjänstens fönster.
Välkomna!
		
Kari, Hemtjänsten

Hej Senior – Du kan också!
Är Du senior boende i Hökarängen med omnejd? Intresserad att lära Dig IT & data?

Kom med i SeniorNet Sweden, en ideell
dataförening där äldre lär äldre, med
8.000 medlemmar som deltar i studiecirklar i någon av de 40 lokala klubbarna ute i landet.
Studiehandledarna är duktiga
medlemmar som verkar helt ideellt och
lär ut Internet & e-post, Windows och

Word på både nybörjar- och avancerad
nivå. Du som aldrig har använt dator
kan ställa frågor och få hjälp på Din egen
nivå. Varför inte bilda egen lokal klubb i
området?
Vi kallar till möte måndag den 30
april kl 15.00 på Sirapsvägen 3, för att se
vilket intresse som finns!
SeniorNet Sweden bidrar givetvis
med råd och administrativ hjälp.
Välkommen!

Ny teknik och modern pedagogik
till Hökarängens skolor
Hökarängsskolan och
Skönstaholmsskolan startar ett utbildningsprogram
för all personal för att utveckla skolans pedagogik.

Lärstilen och att använda nya tekniska
hjälpmedel är viktiga komponenter
för att väcka elevernas nyfikenhet och
intresse. Rektor Heidi Hård af Segerstad
säger att barn är moderna och använder
gärna ny teknik. Därför måste vi som
arbetar i skolan också göra det. Flera
klassrum kommer till hösten att utrustas
med Active Board som är en digital
skrivtavla.
Den digitala skrivtavlan blir ett verktyg

Hästis- och
djurkurs

för att ta till vara elevernas olika lärstilar.
Du kan läsa mer om
skolornas verksamhet och profiler på
www.hokarangsskolan.stockholm.se

Bilfri gågata?
Medborgarna i Hökarängen har en hel del att vara
stolta över. Bland annat
Stockholms första gågata!
På senare tid har den förvandlats till en
gata med bilkörning. Bland annat för
de som besöker butikerna längre bort på

gatan, eller de som besöker bankomaten. Eftersom det är lite svårt att vända
bilarna är man tvungen att backa ut till
Sirapsvägen bland flanerande medborgare i skiftande åldrar. Inte helt ofarligt.
Torget utanför den stora matbutiken
förvandlas ibland till en stor vändoch parkeringsplats. Något som enligt
skyltning inte är tillåtet. Låt oss hökarängsbor fortsätta vara stolta över en
bilfri gågata och ett trivsamt torg utan
parkerade bilar.

I stallet Hästmyran,
parkleken Starrmyran
För barn från 6 år
Vi lär oss om djuren och vad de
behöver för att må bra.
Onsdagar kl. 16.00-16.45
5 gånger med start den 15 april
Kostnad 250 kronor
Anmälan är bindande
och görs till Charlotta
eller Sussi i stallet,
tel. 604 65 75
Välkommen!

Hökarängsnytt ges ut 4 gånger per år varav 2 gånger i pappersform, av Hökarängens Stadsdelsråd,
en paraplyorganisation för föreningarna i Hökarängen. Ansvarig utgivare Louise Modig Hall
Redaktionen når du via www.hokarangensstadsdelsrad.se

