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Här kan du läsa om
Konsthallsledare
Dataflickor
Husisolerare
Skämttecknare
Lucia
Julspelare
och mycket annat!

Vice ordföranden
har ordet
Temat för höstmötet 20 oktober var
stadsutveckling och programpunkterna
Söderortsvisionen och forskningsrapporten om Hökarängens centrum.
Söderortsvisionen presenterades av
projektledare Olle Öhman och Lotta
Vidén. Thomas Borén från Stockholms
Universitet presenterade forskningsrapporten om Hökarängens centrum.
Många företagare från Hökarängens
centrum fanns i publiken och ställde
brännande aktuella frågor till gästerna.
Söderortsvisionen verkade inte vara svaret på dagens problem men det blev en
givande diskussion med Olle Öhman.
Thomas Borén bekräftade vissa farhågor och betonade några av rapportens
slutsatser – risken för att staden tudelas
mellan fattiga och rika. Problemen som
följer med detta är så stora att åtgärder
måste göras nu. Att inte göra någonting är inget alternativ! Stadsdelsrådet
fortsätter forska och önskar alla en god
jul och ett gott nytt år!
Per Hasselberg

Två av de företagare som besökte höstmötet:
Ewa Bogucka och Surender Singh

Vi hjälper till med bokföring,
löner, skatter
bokslut, deklarationer
samt ger rådgivning.
Tel. 741 09 45
mobil 073-91 40 861
e-mail amelita@amelitas.se

Stadsdelsrådet fortsätter forska...
Cykelstaden Söderort
Cykelstaden Söderort försöker skapa ett större rum som
binder samman förorterna på de tre tunnelbanelinjerna
men ändå bevarar deras kvalitéer. Det utökade omlandet
skulle möjliggöra ett större utbyte och fler besökare i centrum. Även de mindre
grannskapscentrumen skulle gynnas av den större räckvidden.

Det sociala museet
Det sociala museet är arbetsnamnet på en institution som visar tankarna bakom
grannskapsplaneringen, som Hökarängen är ett riksbekant exempel på. Institutionen ska också verka för utveckling av samhället, planering och medborgarinflytande. Till projektet har Erik Hofrén och Thomas Borén knutits. Hofrén
har bla utvärderat Stockholms Stadsmuseum 2002 och startat Arbetets museum
i Norrköping och Thomas Borén är huvudlärare på Samhällsplanerarlinjen vid
Stockholms Universitet.
Per Hasselberg är projektledare och berättar gärna mer (per@konsthallc.se)

Trygg hemtjänst på annat sätt
HSBs distrikt Farsta-Skarpnäck hade den 11 november bjudit in
boende i distriktet till en innehållsrik temakväll om äldrefrågor i
Centrumkyrkans kafé i Farsta Centrum. Närmare 55 personer
kom för att lyssna.
HSB Omsorg
Erica Nordström från HSB-Omsorg i Haninge och Farsta inledde
temakvällen med proffsig information
om ett alternativ till den kommunala
hemtjänsten. HSB Omsorg, som är en
del av den kooperativa HSB-rörelsen,
har arbetat sedan 1993 med äldreomsorg och service. Verksamheten startade
i Täby och erbjuder nu hemtjänst i
många kommuner runt Stockholm och
i ca 10 av Stockholms stadsdelar. De
senaste stadsdelarna är Farsta, Enskede
och Vantör.
Farsta har nu ett vårdvalssystem som
innebär att alla som har rätt till hemtjänst (erhållet biståndsbeslut från Farsta
stadsdelsförvaltning) kan välja den
entreprenör som bäst passar. Kostnaden
är den samma om hemtjänsten bedrivs
av kommunal, kooperativ eller privat
vårdentreprenör så de olika hemtjänsterna konkurrerar i stället med kvaliteten
på utfört arbete, personalens utbildning
och tillgänglighet. För HSB omsorg
finns dessutom möjlighet att få mer
hjälp än vad biståndsbeslutet beviljar då
de också erbjuder hushållsnära tjänster
som t ex städning, inköp, ledsagning
m.m. Sedan den första juli betalar man
endast halva arbetskostnaden inkl.
moms enligt den s.k. fakturamodellen.
Vill du ha reda på mer om HSB omsorg
så kan du ringa Erika Nordström på tel:
08-745 00 06 eller nå henne på e-post
erica.nordstrom@omsorg.hsb.se Hemsida: www.hsbomsorg.se
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Övriga ämnen på temakvällen:

Hur aktivera och engagera de äldre?
Ingrid Friberg, avdelningschef på
äldreomsorgen i Farsta Stadsdelsnämnd
berättade om vad man gör för att
informera och aktivera pensionärerna.
Hon pekade också på att ”Fixaren” kan
kostnadsfritt utnyttjas mer av de boende
för t ex lampbyte, vinds- eller källarbesök och liknande arbete. Enda kravet för
att få hjälp är att man fyllt 75 år.

Grannstödsprojektet – vad är det?
Leif Söderberg, grannstödsinformatör
från Haninge, talade om grannsamverkan och dagvandring. Tyvärr ligger
verksamheten med dagvandring i Farsta
tillfälligt nere, men den kommer troligtvis igång igen efter nyår.

Vad händer med närsjukvården i
Farsta?
Pia Lidwall, gruppledare för KD i
Stockholms Läns Landsting klargjorde
hur majoriteten ser på närsjukvården
och speciellt vården för de äldre i
stadsdelen.
Leif Rahm, veteran från
HSBs brf Toppsockret i Hökarängen.
Hökarängens Stadsdelsråds hemsida:
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: Kontoristvägen
Foto: Björn Ericson

Kim Einarsson är ny verksamhetsledare på Konsthall C
Per Hasselberg, tidigare
verksamhetsledare och
engagerad i stadsdelsrådet intervjuar sin efterträdare.
PH: Hur kom du att syssla med konst?
KE: Efter studier i olika humanistiska ämnen började jag min yrkesbana
som bebyggelseantikvarie och var helt
inne på arkitekturhistoria och kulturmiljövård. Ganska snart blev det klart
att det inte var min grej, trots mitt stora
intresse för samhällsbygge och historieskrivning. Själva jobbet handlade för
mycket om kontroll och handläggning
och för lite om ideologi och ifrågasättande av hur vi skriver vår historia.
Ofta tyckte jag att samtidskonsten
verkade ta upp många av de frågor jag
var intresserad av på ett mer intressant
sätt. Till slut var det olika konstnärsvänner till mig som övertygade mig om
att börja arbeta med utställningar och
satsa på jobbet som curator. Efter att
ha arbetat på några olika institutioner i
Stockholm bestämde jag mig 2006 för
att börja frilansa och flytta till Berlin.
Det har gett mig möjlighet att tydligare
formulera hur jag vill arbeta.
PH: Det har ju gått väldigt bra, varför
flytta tillbaka till Stockholm?
KE: För mig som främst har följt
Konsthall C utifrån, så sticker den ut
från många andra konstinstitutioner,
både i landet och internationellt. Framför allt genom Konsthall C:s speciella
plats och historia och genom fokuset på
forskning och tydligt samhällsengagemang.
Det finns många konsthallar
inrymda i historiskt intressanta lokaler
och områden, men jag vet inte någon
som reflekterar och refererar till sin plats
och historia så som Konsthall C. Att använda själva platsens – Hökarängens och
centraltvättstugans tillkomst, ideologi
och sociala och politiska funktion som
språngbräda för konsthallens program
lockar mig. Sen kan man naturligtvis
göra det på många olika sätt. Jag är inte
speciellt intresserad av nostalgin för
folkhemmet, utan mer var vi befinner
oss idag på grund av det.

Jag gillar även Konsthall C:s egen
historia som konstprojekt och funderar
mycket på vad det innebär att jag som
curator tar över ett konstprojekt. Idag
pratar man ju ofta om att konstinstitutionerna måste förnya sig. För mig
är Konsthall C en ny typ av institution
som går att förstå på många olika sätt
– den är ursprungligen ett konstverk
och samtidigt ett utställningsrum, en
plattform för olika forskningsprojekt
och ett stadsdelsförnyelsearbete initierat
av Stadsdelrådet. Att Konsthall C är allt
detta på en och samma gång gör konsthallen speciell och mycket spännande
att arbeta med.

ÖppeĴider
Alla dagar 12.00-21.00

PH: Kommer Centrifug, Helldénutställningen, Hökarängsarkivet och kolonilotten
att vara kvar?
KE: Absolut, de är alla viktiga delar
i verksamheten. Jag tycker att en öppen
utställningsverksamhet som Centrifug
är en helt strålande idé. Vad det gäller
kolonilotten, Helldén och Hökarängsarkivet, så håller jag just nu på att fundera
på hur man bäst aktiverar dem och gör
dem mer tillgängliga.

Äkta kolgrill
Fullständiga rättigheter
Grekiska specialiteter
Kycklingmeny
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Klippotek
0ROFESSIONELL HòRVòRD
FÍR HELA FAMILJEN
(ÍKAR»NGEN #ENTRUM
Öppet mån-fre 9.30-18.00, lör 10.00-14.00

4EL    
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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 dec, jan, feb -10
Uthyrning för privata fester. Catering.
Sirapsvägen 6-8, Hökarängen
08-604 80 07

Moment Teater i Gubbängen
Hökarängsnytt träffade producent Anna Stigert på Moment
Teater i Gubbängen för en pratstund.
Moment är en nyskapande teater i den
gamla biografen City i Gubbängen.
Klassiska teaterstycken med egen profil
är teaterns signum. Teatern har en stadig
och intresserad publik som kommer
från hela Stockholm. Man har ingen fast
ensemble utan skådespelare kontrakteras inför
varje uppsättning.
Fyra produktioner
om året produceras
och det som ligger
närmast är De Dömdas
Ö, av Stig Dagerman.
Moment får många
förfrågningar från
andra teatersällskap om
gästspel och i december
kommer Puma Scenkonst på gästspel med
En Midsommarnattsdröm av
William Shakespeare.
Lokalen är återställd
till 50-talsmiljö något
som märks tydligt på
möblerna i entrén.

Moment är en ideell förening och får
bidrag från Statens Kulturråd.
Teatern startade år 2000 och hösten
2010 firar teatern 10-årsjubileum.
På www.moment.org.se kan man
läsa mer om Moment.

accessoarer &
afro cosmetics
Little Bucks

Hökarängsplan 14
Tel 724 87 16
Öppet mån14-18, tis-fre 11-18, lör 11-17

Lokala Hyresgästföreningen Vävstolen,
Pepparvägen 9 A
erbjuder
Servicestation där man kan kopiera, faxa
och använda Internet. I början av nästa
år beräknas den öppnas. Tider mm
kommer att sättas upp på entrédörren.
Lokal att låna för studiecirklar samt att
hyra för möten mot en liten avgift.
Ni kan komma i kontakt med LH
Vävstolen genom att ringa
Hervor, 604 20 71 eller
Cherstin, 93 83 72.
Ett brev i brevlådan går också bra.

Kom och trivs hos Georgios!
– Jag vill att mina gäster skall trivas,
säger Georgios!
Maten och det sociala livet på
Georgios restaurang är det viktigaste.
Georgios lagar maten efter sin
mammas recept och frun är Georgios
tuffaste kritiker. Matsedeln är grekisk
men vill man ha något annat är det
inte alls omöjligt. Man diskuterar
gärna och ofta på Restaurang &
Pizzeria Thessaloniki. Sport och politik
är gångbara ämnen mellan borden.
Georgios kom till Hauptvägen från
sin restaurang i Trollbäcken. En av
stamgästerna var förre statsministern
Ingvar Carlsson.
Ofta är hela familjer gäster för att äta
sin middag. När vi besökte Georgios
skulle han smycka restaurangen inför
jul. Något klassiskt svenskt julbord

Tobaksvägen 4

Handla den goda

JULMATEN
Du får hjälp med
hemkörning!

God Jul!

Georgios
kommer han inte att servera men en
grekisk julspecialité, strimlad fläskkarré,
kommer att finnas på menyn.

Hauptvägen 90 • Tel: 94 13 43
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önskar Lars-Göran
med personal
Postens utlämningsställe

Tel 94 18 49

Renoveringar sänker energiförbrukningen
på Hauptvägen
Den som passerar längs
Hauptvägen möts sedan en
tid av inplastade fasader.
Det som ser ut som en
vanlig fasadrenovering är i
själva verket ett helt klimatprojekt. Familjebostäder är
i färd med att göra en genomgripande renovering av
200 lägenheter i området.
När projektet startade var det meningen
att man bara skulle putsa fasaderna och
renovera fönstren. I och med stadens
åtgärdsprogram Stimulans för Stockholm fick Familjebostäder möjlighet att
göra ytterligare satsningar. Nu byts alla
fönster ut till treglasfönster och fasaderna och vindarna tilläggsisoleras.
– Resultatet av detta blir en årlig
minskning av energiförbrukningen som
motsvarar över 320 ton koldioxid per år,
berättar Mats Fogelberg, områdesförvaltare i Hökarängen.
Det är flera saker som bidrar till
miljövinsten. Tilläggsisoleringen och
treglasfönstren gör att värmen stannar

kvar inne i fastigheterna, men samtidigt
bygger man nya och bättre isolerade
kulvertar för en mer effektiv värmeledning från fjärrvärmecentralen för
området.
Ett annat arbete som pågår samtidigt
är att öka säkerheten och tryggheten i
källaren.
– Vi bygger bort mörka prång,
belysningen förbättras och lägenhetsförråden blir säkrare, berättar Mats
Fogelberg.

HÖKARÄNGEN
BRF KORINTEN
På Korintvägen i Hökarängen ligger
bostadsområdet Kryddhyllan, här bygger
Peab ett flerfamiljshus åt Brf Korinten med
27 lägenheter i varierande storlekar från ettor
på 43 kvm till treor på 75 kvm. Inflyttning är
beräknad till dec-jan 2010-2011.
PRISEXEMPEL
1 ROK 43 KVM, 1 040 000 KR, 2 526 KR/MÅN

För att ytterligare öka tryggheten
sätts ett elektroniskt låssystem in både i
källarna och i portarna.
Fasadrenoveringarna är planerade
att vara klara innan jul och källarrenoveringen fortsätter under större delen av
2010.
Även på Pepparvägen pågår just nu
renoveringsarbeten. I september övertog
Familjebostäder drygt 4000 lägenheter
av Svenska Bostäder. 96 av dem ligger
just på Pepparvägen i Hökarängen. Här
har Familjebostäder just avslutat ett
antal hissrenoveringar och är just nu i
färd med att måla trapphus och renovera
miljöstugan.

Familjebostäder önskar
alla sina hyresgäster God
Jul & Gott Nytt År!

Försäljning:
Fastighetsbyrån, tel 08-586 111 80

peabbostad.se

Bli medlem i PRO Hökarängen!

HÖKARÄNGENS HEMTJÄNST
Vi erbjuder en trygg hemtjänst genom trevligt bemötande,
kontinuitet, kompetens och tillgänglighet.
Vår lokal på Hökarängsplan 18 är också en
träffpunkt för pensionärer vardagar kl. 13-15.
Sopplunch serveras varje torsdag jämna veckor. (20 kronor)

Välkomna!
Tel. 640 13 38, 640 13 98
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Vi är en pensionärsförening i Hökarängen.
I vår verksamhet har vi både arrangemang och
aktiviteter som kan förgylla ditt pensionärsliv.
Bland dessa kan nämnas studiecirklar, trevliga
resor, bridge, sång och musikgrupp.
Månadsmöte har vi i Söderledskyrkan
(Hökarängssalen) andra onsdagen i månaden
kl. 12.00 och oftast innehåller dessa
någon form av underhållning.
Vår föreningslokal och expedition finns på
Russinvägen 32 (ingång från gaveln).
Expeditionen är bemannad varje tisdag
mellan kl. 1000 – 1200. (tel. 08 604 17 61).
Hör av Dig så berättar vi mer!

Flickorna på SeniorNet
Här presenterar sig studenterna som hjälper till
med undervisningen på
SeniorNets datorkurs
Vi heter Camilla Alexandersson och
Johanna Lundh, och är studenter vid
Stockholms Universitet. Vi läser just
nu vårt sista år på kandidatprogrammet
”Multimedia: pedagogik-teknik” på
Pedagogiska institutionen.
Vi är intresserade av datorer och
IT och hur olika människor tar sig an
tekniken, lär sig och upplever den. Vi
tycker att det är särskilt spännande att
ta del av hur människor som är ovana
användare eller med liten erfarenhet
av datorer och IT, upplever att lära sig
använda datorn. Vi är intresserade av
att förstå hur motivationen till att börja
en datorkurs kan se ut och även vilka

Camilla och Johanna
främjanden och hinder som kan finnas
i lärandet. Vi är därför glada för att få
vara med som en resurs i Hökarängsklubben, och under hösten så forskar

vi även i anknytning till detta. Vill ni
kontakta oss nås vi på e-postadress:
camilla.alexandersson@mm.ped.su.se
och johanna.lundh@mm.ped.su.se

SeniorNet Hökarängen har nu över 30 medlemmar. ”Pröva-på”-datorkurserna i Hökarängsskolans
datasal har varit lyckade både för deltagarna och för kursledarna. Nya kurser startar i januari 2010.
”Pröva-på” dator med mail och internet onsdagar med början den 13 januari.
Nybörjarkurs med ”pröva-på” dator med ordbehandlingsprogrammet Word börjar torsdag 14 januari.
Dessa kurser är mellan 15.00-16.30. Ola Janfjäll inbjuder till en kurs i släktforskning på torsdagar
kl. 14.00. Anmäl dig till Ola, 073-422 41 78. Vi planerar också att erbjuda datasupport om intresse
finns. Välkomna att ringa Bengt Sörensson 070-456 17 72 eller Nils Eklöf 070-342 61 45 så får
du veta mera.
Välkomna att bli medlemmar i SeniorNet Hökarängen på www.seniornet.se eller tel 08-658 14 60

REA-priser Jul & Nyår!
Gott Nytt År! Med
kvalitetsfyrverkerier
från Hammargrens
Stort urval!

Jeans Dam
& Herr
99.- till 199.Jackor
129.- till 299.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

fina blomsteralmanackan för 2009.
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Väskor
99.- till 199.-

Julklappar
Tröjor
til 99.bratillpriser
179.-

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

Tecknaren Robert Nyberg
Hökarängsnytt träffar Robert i hans ateljé som är
inrymd i familjens lägenhet i Farsta.
Här bor han med fru, två barn och en
katt. Robert är uppväxt i en familj där
både mamman och pappan var konstnärer. Robert och hans två syskon började
tidigt att ägna sig åt skapande verksamhet och under sommarmånaderna då
familjen bodde i Hammerdal i Jämtland
gjorde syskonen bland annat en tidning
som publicerades och såldes till vänner
och bekanta.
Robert vill gärna framhålla den stora
betydelsen av mycket uppmuntran från
vuxna och att ta vara på varje chans att
publicera sig. Också att det var kul att
göra nya tidningar. Robert utbildade sig
till byggnadssnickare och arbetade på
olika byggprojekt runt om i Stockholm.
Men suget att få uttrycka sig konstnärligt var stort och i början av 80-talet gick
han en konstutbildning på Birkagården.
Efter flytt till Hökarängen börjar Robert att teckna och göra satiriska bilder
på heltid och jobben börjar strömma in.
Robert har också ett stort intresse för
fotboll och i Kamratposten fick han sin
tecknade fotbollsskola införd.
Lite mer på skoj startades nu också
fotbollslaget Skönstaholms IF av Robert
och hans kompisar trots att de själva inte
bodde där. I laget, som spelade i division
åtta, var Robban en löpstark ytter.

Kompisen Kjell Nielsen, som för övrigt
i dag jobbar i Skönstholmsskolan, var
också med. Den stora bollbegåvningen.
Robert är en mycket engagerande
person och arbetar jämnt med olika uppdrag. Han är också en av de ansvariga för
Nattvandrarverksamheten i Farsta. Man
undrar hur han hinner med allt.
Robert kommer att bidra med en
teckning i varje nummer av Hökarängsnytt. Redaktionen tackar å alla Hökarängsnytts läsares vägnar. Under våren
kommer Robert Nyberg att glädja oss
med en utställning i Konstiga Fönstret.

Hökarängsskolan i rörelse
I augusti 2009 öppnade Hökarängsskolans nya rörelserum.
Här kan barn leka, träna och
lära tillsammans med skolans
rörelsepedagog, Andrea Holgersson.
– Vi gör en extra satsning för att
utveckla motorik och underlätta
lärandet, säger rektor Heidi Hård
af Segerstad. Därför har vi inrett ett
rörelserum med plintar, mattor, ringar
och många andra redskap för lustfyllt
och viktigt lärande. Andrea Holgersson
utvecklar verksamheten i rörelserummet.
– Jag kommer från den privata sektorn
och har jobbat med barngymnastik i
många år, berättar Andrea. I början
av hösten, medan det fortfarande var
varmt och soligt ute, tog vi ut vår
utrustning på skolgården, så att alla
som ville, kunde komma och prova på.

Många kullerbyttor blev det! Barnen
tränade koordination på parallellbarrar,
hoppade över plintar och gjorde
STORA kullerbyttor över ”munken”
och ”korvarna”. Alla barn var så duktiga
och modiga!
– Att träna och utveckla motoriken
kan underlätta lärandet. Därför ska vi
fortsätta att utveckla verksamheten med
mer rörelse i Hökarängsskolan, säger
rektor Heidi Hård af Segerstad.

Sirapsvägen 3
HÖKARÄNGENS CENTRUM

Tel 605 00 90

Julklappstips
Klassisk massage
Presentkort
Köp 5 behandlingar - betala för 4

5 x 30 min behandling 1160 kr
(ord. pris 1450 kr)
5 x 45 min behandling 1560 kr
(ord. pris 1950 kr)
5 x 60 min behandling 1960 kr
(ord. pris 2 450 kr)
Du hittar fler behandlingar på
www.friskvard.info.se
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Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Albin Pettersson:
Jobbat här i 33 år.
Bra och roligt
område. Trevliga
hyresgäster.

Nita Närdin:
Stor social trygghet.
Känner många. Fin
natur.

Lars-Göran
Hanna Rosén:
Averstedt:
Alla fina rara
Vi är som en familj. fantastiska grannar!
Skön natur. Trivs här
där jag vuxit upp.

Albin Rosén &
Stefan Hellberg:
Mattis Rantatalo: Känslan att befinna
Här finns så många sig i naturen!
schyssta kompisar!

Stambyte i Centrum – närvård blir husvård
Hökarängsnytts egen stambytespecialist – Britta P –
har undersökt saken
På Hökarängsplan har den blå neonskylten NÄRVÅRDCENTRAL lyst, men
vi gamla i Hökarängen vet, att där inte
funnits någon närvård att få sedan
slutet av december 2007. Vården lyser
med sin frånvaro...
Stockholmshem har egna planer för
lokalen, med anledning av att man skall
genomföra stambyte i och runt vårt
Centrum och behöver en tillräckligt stor
lokal för verksamheten.
Vi frågar byggledaren Håkan Sandström, när de just håller på, att flytta in:
”Vad gör ni med skylten? Kompletterar
ni till NÄRVÅRDCENTRAL för din
LÄGENHET /LOKAL, eller ändrar till
”STAMBYTECENTRAL?”

Skenet bedrar – sedan två år tillbaka!
”Nej, vi sätter upp entreprenörens skylt, samt en del info.”
”Vi, som REDAN haft stambyte,
minns, att det, under de frustrerande
primitiva förhållanden man då lever,
av olika anledningar kan vara svårt,
att få kontakt med arbetsledningen
för besked, eller för att klara akuta
situationer. Förmodligen även för
dem, att kontakta oss... Kommer det
att finnas personal, som smidigt kan
ge besked eller slussa hyresgäster med
problem till rätt person? Det skulle
nog göra livet lättare för alla parter...”

”Javisst! Man
kan på vardagar
besöka oss
kl 07.00–16.00!”
”Det låter bra.
Välkomna till
Hökarängsplan!

Håkan Sandström,
byggledare

Lucia i Hökarängsskolan
Fredag morgon den 11 december 7.30 och
8.30. Luciatåg med tärnor och tomtar.
Levande ljus och skön musik, gamla och
nya sånger.
Alla är välkomna!

Julspel
Torsdagen den 17 dec kl 19.00
I mer än 40 år har elever från
Hökarängsskolan hälsat julen
välkommen med traditionellt julspel på
terminsavslutningen i Söderledskyrkan.
I år välkomnar vi alla Hökarängsbor,
grannar och vänner till kvällsföreställningen
i Söderledskyrkan, torsdagen den 17
december 19.00.
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 info@hokarangenssdr.se

