Maj 2009

Ordföranden har
ordet
Stadsdelsrådet hade sitt årsmöte den 26
mars. 16 föreningar var representerade.
Styrelsen består av Louise Modig Hall,
ordförande och ledamöterna Per Hasselberg, Ola Janfjäll, Britta Pärlebo, Anna
Livion, Inger Ryholt, Hervor Holm, Siv
Jonsson samt Björn Ericson.
Valberedningen utsåg styrelsen till
att inför nästa årsmöte hemställa hos
föreningarna om att nominera ledamöter till rådets styrelse och informationsgrupp.
Några viktiga händelser under året.
Rådet fick på förra årets årsmöte i
uppdrag att vara initiativtagare till att
tillsammans med föreningsmedlemmarna arrangera och genomföra Hökarängsträffar. Vi har hittat samarbetspartners
till att visa utomhusfilm, gått stadsdelsvandringar och firat den Internationella
Barndagen, fler träffar var planerade
men partners fattades.
Rådet har tagit initiativ till ett
projektarbete om små förortscentras
problem. Detta arbete kommer även
under innevarande år att fortgå...
Stadsdelsrådets tidning Hökarängsnytt är mycket omtyckt och efterfrågad
den har utkommit med fyra nummer
två digitalt och två i pappersform.
Samarbetet med Konstiga Fönstrets
utställarverksamhet har varit en succé
och utställarna står på kö.
Rådet har också bevakat ärenden
som berör Hökarängen hos Stadsbyggnads-, exploaterings- och trafikkontoren
samt Farsta Stadsdelsförvaltning.
Information om rådets verksamhet
finns löpande att läsa i fönster på Sirapsvägen 3 samt på hemsidan
www.hokarangensstadsdelsrad.se.
Louise Modig Hall

Omslagsbilden: Starrmyrans lekplats
Foto: Björn Ericson

Hökarängens Stadsdelsråd
Verksamhetsplan för 2009
Samarbete
Rådet ska fortsätta samarbetet med föreningarna, med kommunala förvaltningar
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 och
socialt innehåll för äldre i Farsta där Farsta stadsdelsförvaltning är initiativtagare.

Träfflokaler
Rådet ska fortsatt stödja verksamheten i Kastanjegården och verka för en större
träfflokal i västra Hökarängen. Rådets lokal på Sirapsvägen ska användas för
Konstiga Fönstrets verksamhet samt till Nattvandrarverksamheten. 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 utåtriktad 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”.

Några av medlemmarna i stadsdelsrådets styrelse.
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Starrmyrans Parklek
och Stallförening
På Hökarängens Stadsdelsråds årsmöte
2006 hölls en överläggning om vilka
önskemål som fanns och hur man bäst
skulle kunna använda pengarna för den
grönytekompensation som Hökarängen
som stadsdel skulle ersättas med då flera
nybyggnationer planerades i området.
Mats Lindqvist från Farsta Stadsdelsförvaltning informerade om detta på
mötet. Mötet enades om att pengarna
skulle användas för upprustning av
Hökarängens parklekar och till dammen
vid Skönstaholm.
Tiden har gått, men i september
2008 invigdes Fagerlids nyupprustade
parklek och nu har turen kommit till
Starrmyrans parklek. Den 3 juni blir
det stor invigningsfest med alla nya
attraktioner.
Sussi Broman som är verksamhetsansvarig i Starrmyran berättar att parken
har fått sitt namn efter ett litet torp som
låg där Söndagsvägen nu går ut mot
Örbyleden. Parkleken har varit på plats

sedan början av 1950-talet.
Förutom traditionell parkleksverksamhet finns här också möjlighet till att
vara och umgås med djur. Starrmyran
är en av Stockholms parklekar som har
djurbesättning. Fritidsledarna Charlotta
och Carlos intygar hur viktigt det är för
storstadsbarn att få möjlighet att umgås
med och vårda djur. Det är rofyllt och
barnen blir harmoniska.
Stallet byggdes och invigdes 1991
och till stöd för verksamheten bildades
Hästmyrans Stallförening. Föreningens
målsättning är att i samverkan med
parkleken främja intresset för och
öka kunskapen om djur och anordna
lämpliga sammankomster och kurser. I stallföreningens styrelse har
alltsedan starten 1991 suttit med två
ungdomsrepresentanter.
Föreningen välkomnar nya medlemmar. Ett familjemedlemskap kostar 100
kronor. Stallet har öppet måndag till
torsdag kl. 14-17 fredagar 14-18 samt

Gubbängsfältet i fokus

Ponnyridning på lördagar
lördagar 9-15 med ponnyridning och
ridpass. Hästis och djurkurser, tjejklubb.
Parkleken är öppen måndag till torsdag
13-17. Ring till Parkleken tel. 604 42
84 eller till Stallet tel. 604 65 75 för mer
information om park- och stallverksamheten samt föreningen. Alla är mycket
välkomna till Starrmyrans parklek och
stall.

Hur kan Gubbängsfältet utvecklas?
Stadsbyggnadsnämnden beslöt nov.
2007 att starta ett planarbete om
Gubbängsfältet. Bakgrunden är att en
ny stadsdel planeras på Årstafältet och
därmed kommer idrottsytorna på Årstafältet få mindre utrymme. Gubbängsfältet har pekats ut som en plats möjlig att
pröva för fler sportaktiviteter. I samband
med planeringen av nya idrottsytor
utreds också möjligheten till utveckling

av fältet. Fältet är idag uppskattat av
många och har stora kvaliteter men
också stora brister.
Under våren 2009 har ett utredningsarbete pågått bl.a har boende runt
Gubbängsfältet deltagit i en postenkätundersökning, i gruppdiskussionsgrupper samt i intervjuer. Även personal och
näringsidkare på olika verksamheter
såsom Gubbängsskolan, förskolor och
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Farsta fältverksamhet kontaktades. Syfte
var att öka kunskapen om det lokala
nyttjandet av Gubbängsfältet och höra
medborgarnas egen vision för fältet. Det
framgick att Gubbängsfältet är en populär plats att vistas på. 89% av gubbängsoch hökarängsborna nyttjar fältet. 60%
nyttjar fältet varje vecka eller oftare.
Det framkommer att både hökarängsbor och gubbängsbor i störst
utsträckning nyttjar fältet för promenader och motion, för att njuta av ett
öppet landskap och för att uppleva lugn
och ro. Fältets främsta brister upplevs
vara bristen på sittplatser och samlingsplatser, avsaknad av ”parkkänsla” och
få möjligheter till aktiviteter. Eken Cup
lyfts fram som en härlig folkfest.
Under hösten planeras samråd för
att visa ett förslag på ett framtida Gubbängsfält. Då svaras på frågor såsom;
Vilka ytterligare värden kan tillskapas?
Kan fältet utvecklas för möten och
vistelse, tex genom fler sittbänkar, grillplatser mm. Kan ny bostadsbebyggelse
i rätta lägen skapa ett tystare fält? Hur
förbättras trafiksituationen?
För mer information se stadens
hemsida www.stockholm.se/sbk

Squaredans i Hökarängsskolan
Sedan mer än 20 år tillbaka har Hökarängsskolan
firat Valborg med squaredans i ljushallen.
Alla klasser, från förskolan till nian,
dansar och tävlar. Många klär upp sig
eller klär ut sig och hoppas på extra
poäng hos domarna. Hela förmiddagen sker uttagningar och finalen går av
stapeln klockan 12.00. Föräldrar, släktingar, grannar och andra intresserade
besöker oss för att heja på de engagerade
och dansglada klasslagen och delta i
feststämningen.
Men hur började det egentligen?
Musikläraren Ove Sjögren berättar
att han på ett körläger med sin privata
kör, Örjanskören, hade kommit i
kontakt med squaredans och fick idén
att överraska elever och personal med en
uppvisning i hallen en fredagsrast.
Jag valde ut en klass i nian och vi
övade i hemlighet på musiklektionerna
några veckor, berättar Ove Sjögren. I
just denna klass var det ett gäng som
ibland var lite bullriga och stökiga och
vi tyckte att det skulle vara kul om vi
plötsligt en rast drog igång hög musik
och tjo och tjim i hallen och alla skulle
tänka ”Åhhh, nu är de på gång igen!”.

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

Årets vinnare!
Så snopna andra på skolan skulle bli när
det visade sig att klassen dansar tillsammans.
Musikläraren förklarade för eleverna att
squaredans är en sorts linjedans med
rötter i Vilda västern:
Tänk er en plats i Vilda Västern
där det är feststämning på en saloon.
Plötsligt börjar orkestern spela och alla
gäster hoppar upp och dansar tillsammans. Alla deltar i samma lag och har
roligt tillsammans! Det är den stämningen som vi vill flytta in i vår stora
fina ljushall.
Reaktionen blev otroligt positiv,
fortsätter Ove. Uppträdandet blev jät-

telyckat och följande fredagsrast ville
eleverna dansa igen. Och nu hade det
smittat av sig. Många andra elever ville
vara med. Under ett par års tid höll vi
på varje fredag, tills hela skolan ville
delta.
Numera koncentreras vår squaredans
till skolmästerskapet på valborg. Ära
och berömmelse och en vandringspokal
är priset för den prestigefyllda vinsten.
Men viktigast av allt är dansglädjen
bland stora och små.
Välkomna att delta i vår dansfest
varje år, den 30 april!

Aktuellt från Distrikt Sydöst
Stockholmshems förvaltning i Hökarängen
På Hauptvägen/Konsolvägen kommer Stockholmshem att se över
all el i allmänna utrymmen samt en översyn av ytterbelysningen.
Stambytet fortskrider inom området, vi har nu hunnit fram till
Tobaksvägen.
Under 2009 kommer källare att säkras upp med nya förråd,
dessutom kommer liggande stammar att bytas samt borttagning
av matkällare och förråd på Stadsbudsvägen, Kontoristvägen samt
Hovmästarvägen.
Entréportarna kommer att renoveras på Hauptvägen,
Kontoristvägen samt på Hovmästarvägen.
Lars Sjögren
Distrikt Sydöst
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Seniordatorklubb
i Hökarängen
I förra numret av Hökarängsnytt kallade
vi i Stadsdelsrådet till ett möte, för att
se om intresse finns, att starta en lokal
klubb i Hökarängen inom SeniorNet.
Det kom 14 glada IT- & datorsugna
deltagare till mötet. Vi beslöt, att försöka få igång en datorklubb i Hökis, där
man kan lära från grunden!
Nu kan vi berätta, att vi har en interimstyrelse med Nils Eklöf från SeniorNet som ordförande och 6 ledamöter.
I höst kommer vi att kunna ha undervisning i Hökarängsskolans datorsal någon eftermiddag i veckan. Till Kastanjegårdens datorrum har vi också möjlighet
att förlägga undervisning.
Det här är ett av många goda resultat, som uppnås, när man samverkar
mellan de olika verksamheterna inom
rådet... JÄTTEKUL!
Var du inte med på mötet men är
intresserad, har du självklart möjlighet
att anmäla dig till verksamheten.

Rösta i EU-valet!
I Sverige äger nästa val till Europaparlamentet rum
söndagen den 7 juni 2009.
Vallokalerna är öppna kl. 08:00-21:00.
På vissa ställen har man kortare öppettider (tiderna står på ditt röstkort).
Varje medlemsland tillämpar sin
egen vallag. I Sverige röstar man på en
söndag, i vissa andra medlemsländer
på en vardag. Därför är det inte samma
valdag i alla EU-länder. Valet kommer
dock att äga rum någon dag under
perioden 4-7 juni 2009 i samtliga medlemsländer. (Rösträkningen påbörjas
först då alla vallokaler är stängda.)
Väljare som är bosatt i Sverige får
förtidsrösta fr.o.m. den 20 maj.
Då bör alla ha fått sitt röstkort.
Brevröst får göras i ordning och skickas
från utlandet fr.o.m. den 23 april.

Svenska ambassader och konsulat får
börja ta emot röster den 14 maj.
Det är också första dagen som budröst
får göras i ordning.
För mer information, se Valmyndighetens sida om Europavalet 2009. Här
kan du även förtidsrösta. Valmyndighetens hemsida: www.valmyndigheten.se

Ring till
3Nils Eklöf
070-34 26 145
eller Britta Pärlebo
073-669 62 70.
Vi ses!

Nattvandrare i
Hökarängen
Vi behöver bli fler som
nattvandrar i Hökarängen.
Vill du vara med och göra
en insats för barn och
ungdom, kontakta:
maggi.selfvin@spray.se
eller
irene.svedberg@
utbildning.stockholm.se

Fina Sommarpriser!
Klänningar/Tunikor
Indisk design

Barnkläder
R-Fashion Kläder Butik
Hökarängsplan 24
123 56 Farsta
Tel: 08-724 88 34
Mobil: 073-72 36 329
Öppettider:
Månd–fred 10.00–20.00
lörd-sön 10.00–19.00

Vi vandrar på
fredagskvällarna fram till i
början på juni.
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Överkast
Handdukar

Driften av
Trottoaren, vart tog den vägen?
parklekarna tas
över av skolan
Ett hundratal barn i Hökarängen blir
till hösten -09 utan sin fritidsklubb i
parkleken.Verksamheten har bedrivits
i parklekarna Starrmyran och Fagerlid
sedan 1995.
Enligt Farsta Stadsdelsförvaltning skall verksamheterna renodlas
och därför skall skolorna som tillhör
utbildningsförvaltningen själva bedriva
eftermiddagsverksamheten med egen
personal.
Hökarängen har tre skolor med
mellanstadieverksamhet, Hökarängsskolan, Skönstaholm och Martinskolan.
Skolorna är i full färd med att organisera
och planera för fritidsklubbarna och
till hösten räknar men med att allt ska
vara klart och att alla mellanstadiebarn
skall ha en plats på skolans fritidsklubb.

LHGF Vävstolen flyttar till
nya lokaler inom kort
Vi har fått en ny lokal på Pepparvägen 9C
(Farsta stadsdelsförvaltning konferenslokal). Den är handikappsvänlig och ligger
i markplan. Då våran nuvarande lokal
på Cigarrvägen har många trappor är
denna lokal bättre. Under hösten kommer vi ha öppet hus.
Ordförande Hervor Holm. Tel:6042071

Sedan hösten 2008, då
markarbeten startade på
Sirapsvägen har trottoaren
försvunnit!
Där det förr fanns en trottoar finns
nu bara en bred remsa av svart asfalt.
Kantstenarna ligger i högar vid sidan av
gatan.
Sirapsvägen har en mycket hög
trafikintensitet. Stora distributionsbilar
trafikerar dagligen Sirapsvägen på väg
till olika butiker i Hökarängens Centrum. Inte sällan möts både stora och
små bilar på gatan. Trångt blir det.

Det är mycket lätt att någon bil vid
möte kommer långt upp där trottoaren
tidigare fanns. Det skapar problem för
de gående särskilt för de synskadade
som har svårt att orientera sig i området
och ofta går fel.
Särskilt svårt är det i hörnet av
Sirapsvägen mot Tunnelbanan, södra
uppgången, där både skräp och avsaknaden av kantstenar skapar svårigheter för
de synskadade som passerar där.
Gatukontoret har inte besvarat
frågor om när gatan kommer att vara
återställd, så Hökarängsnytt återkommer i ärendet!

Tobaksvägen 4

Lördagar stängt i
juli–augusti
Semesterstängt
13/7–25/7

10% på alla
utomhusplantor!

TORRIVE IN

RU
BIL

D

Farsta Glas
08-94 90 90

• 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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Massor av
prissänkta
dagligvaror
i butiken!
Trevlig sommar!
önskar Lars-Göran
med personal

Tel 94 18 49

Stambyte – en skrämmande upplevelse
Vi som bor i hus byggda
på 1950-talet upplever just
”stambyte”. Det innebär bl a
att rören i kök, badrum och
husets alla vanligen osynliga
rör inuti väggarna, byts till
nya. Ett stort arbete, som
pågått i ett antal veckor i
vårt hus.
Det är intressant men skrämmande
att följa arbetet, från att det provisoriska
tvättstället sätts upp i farstun, torrtoan
levereras, arbetarna börjar bila upp (borra med tryckluftsborr) diskbänksvägg,
badrumsgolv & -vägg, bära ut badkaret,
osv, fram till att utrymmena slutligen är
färdigrenoverade.
Man inser att ens hem är en byggarbetsplats. Man har plockat bort & täckt
över möbler & annat. Byggdamm letar
sig in i kökslådor och in i spisen!
Mycket viktigt att skydda sig mot är
att andas in dammet, samt att skydda
öronen med ordentliga skyddskåpor
– om man inte helt kan vistas på annan
plats än hemma i huset. Lungor gillar
inte byggdamm och hörselskada kan
drabba direkt!
Samtidigt som ens eget revir känns
hotat, så har väl även de som arbetar

Britta – av årgång 33 –
rapporterar från 4:an
– uppriven...
i ditt hem ett visst behov av
revir omkring sig och sin
arbetsuppgift...
Jag frågade byggledaren
om hur många olika yrken,
som behövs på platsen för ett
stambyte. Han räknade upp:
Elektriker, toagubbar, rivare,
håltagare, putsare, rörmokare,
plattsättare, snickare, målare,
städare, containerflyttare,
flyttkillar samt kontrollanter. Sammanlagt nästan 30
personer!

ÖppeĴider
Alla dagar 12.00-21.00

Diskbänksvägg riven uppåt och nedåt till grannarna

Renoverad!

Badrum – av årgång -49 – rivet...

Tvättställ i trappuppgången
(Skaffa passande plastbalja!)

Personalkooperativet
Hökarängens Hemtjänst Ek. för.
Den kommunala hemtjänsten har blivit personalkooperativ!
Vi erbjuder en trygg, hemtjänst genom trevligt bemötande,
Kontinuitet, kompetens och tillgänglighet.
Träffpunkt för pensionärer vardagar kl.13-15, kaffe till självkostnadspris. Hökarängsplan 18, gamla posten.
Tel. 640 13 58, 640 13 98
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Renoverat!

Årets Goda Granne
Till årets Goda Granne i Hökarängen utsågs Arne Johansson.
Han nominerades av Hökarängens Trädgårdsstadsförening.
Du kan här nedan läsa om en av alla
dessa fantastiska medmänniskor som vi
har här i Hökarängen.
Arne Johansson har under alla år
ställt upp för alla som bett honom om
hjälp som tex:
Gräsklippning och snöskottning hos
grannar som är äldre och ensamma.
Han följer med till Vårdcentralen,
ögonläkaren och sjukhuset. Han hälsar
på de som flyttat till olika äldreboenden.
Han håller cirklar varje fredag för
PRO. Han är engagerad i Brottsofferjouren som stödjande medmänniska
och revisor.
En Söndag i månaden ställer han
upp och serverar kaffe och tar hand om
de utslagna och behövande inom Organisationen Emma.
Listan kan göras hur lång som helst
på de välgärningar som Arne gör och
han brukar säga att ”man har gjort någon annan människa glad i dag igen!”
Red.

Full fräs i
Fönstret!

Vårsäsongen är snart avslutad i Konstiga
Fönstret. Det har varit full aktivitet under våren med spännande konstnärer.
Antalet besökare till utställarna har
ökat. Något som gläder oss i Arbetsgruppen. Nu har vi fyra utställare kvar
fram till ett välbehövligt kortare uppehåll. Den 2 juli stänger vi under fjorton
dagar för ommålning av lokalen.
De kommande utställarna är i turordning: Hökarängsskolan, elevarbeten.
Maj Thulin, porträtt i akryl.
Marianne Östberg och Ingrid Mellin,
målningar i akvarell, akryl och olja.
Edward Hedenberg, naturmålerier
i pastell.
Det finns tider att boka för sommaren
och hösten, så är du intresserad att ställa
ut i Konstiga Fönstret, kontakta någon i
arbetsgruppen.

Arne Johansson gratuleras av Louise MH
och Britta P vid Stadsdelsrådets årsmöte.
Britta Pärlebo Björn Ericson Maj-Lis Andersen
073 669 62 70 070 467 19 12 070 241 77 74

Aktiv Veteranklubb i Brf Toppsockret
Sedan mer än tre år tillbaks finns en veteranklubb i brf Toppsockret på Lingvägen.
I dag består veteranklubben av ca 25 av
husets pensionärer och vi är numera
också anslutna till HSBs pensionärsråd.
Vi träffas en gång i månaden i vår nya,
fräscha föreningslokal där vi dricker
kaffe, lyssnar på någon inbjuden gäst och
byter böcker i bokcirkeln.
På måndagarna under vår och höst
spelar vi boule på vår fina boulebana där
vi samtidigt kan vara 12 personer som
spelar. Under vinterperioden byter vi ut
boulekloten mot större klot och spelar
bowling i Högdalen.
På tisdagar går vi stavgång cirka en
timme och en gång i månaden gör vi
utflykter till exempel Tyresta, Nyckelviken, Hellasgården, och Ågesta för att
få lite omväxling i naturupplevelserna.
Styrelsen har välvilligt gett oss anslag
för verksamheten och allt fler av husets
60-plussare ansluter sig för en mer aktiv
fritid i veteranåldern.
Till hösten ser vi fram emot en liten
resa och den traditionsenliga jullunchen.

Frisksportande stavgångsmotionärer från Brf Toppsockret på Lingvägen.
Från veteranen Leif Rahm på Lingvägen 223.

Hökarängsnytt ges ut 4 gånger per år varav 2 gånger i pappersform, av Hökarängens Stadsdelsråd, en paraplyorganisation för föreningarna i
Hökarängen. Informationsgruppen, som gör tidningen är: Louise Modig Hall, Björn Ericson, Magnus Clarholm, Britta Pärlebo och Kerstin Björkman. Ansvarig utgivare Louise Modig Hall. Redaktionen når du via www.hokarangensstadsdelsrad.se

