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Hökarängens Stadsdelsråd 
Verksamhetsplan för 2010
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. 
Planerade projekt är: Cykelstaden Söderort, Det sociala museet samt 
Företagaren som samhällsbyggare. Rådet skall stödja Stadshusets Söderortsvision 
där Fokusområde Hökarängen ingår. 

Träfflokaler
Rådet ska fortsatt stödja verksamheterna i Kastanjegården i östra Hökarängen 
och Vävstolen i Hökarängens Centrum. Rådets lokal på Sirapsvägen 3 ska 
användas för Konstiga Fönstrets verksamhet och för Nattvandrarverksamheten. 
Rådet ska uppmuntra till sociala kontakter 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 exploaterings-
vinsten från byggandet ska kunna utnyttjas för ändamål i Hökarängen.

Hälsans Stig
Rådet ska verka för att Hälsans Stig får ett skötselavtal med någon av stadens 
verksamheter samt att stigen 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 på hösten.

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

SeniorNet
Rådet skall verka för att den SeniorNet-klubb som bildats i Hökarängen 
utvecklas och att samarbetet med andra medlemmar inom rådet fortsätter.

Ordföranden har 
ordet
Stadsdelsrådet hade sitt årsmöte 25 mars 
och ny styrelse valdes. Se bilder nedan! 
Några viktiga händelser under året:
Den förstudie av KTH som Stadsdels-
rådet varit initiativtagre till om små 
förortscentras problem presenterades 4 
februari. Centrumfrågan har under hela 
året varit aktuell och utifrån rapporten 
har nya ideér växt fram som rådet jobbar 
vidare med att utveckla. 

Under våren 2009 startade rådet en 
SeniorNet-klubb i Hökarängen. Den
har nu ett 50 tal medlemmar. Undervis-
ningen sker i samarbete med Hökar-
ängsskolan där vi disponerar skolans 
två datasalar för undervisningen. Ett 
utmärkt exempel på vilka goda resultat 
som uppnås när man samverkar mellan 
verksamheterna inom rådet!

Konstiga Fönstrets verksamhet 
utvecklas hela tiden och utställarverk-
samheten växer.  

Hökarängsnytt har utkommit med 
fyra nummer under året, två i pap-
persformat och två nummer digitalt.
Tidningen har delats ut av våra boende-
föreningar.

Hökarängsnytt är en mycket om-
tyckt tidning och de boende efterfrågar 
fler tryckta nummer. 
    Stadsdelsrådets styrelse vill passa på 
att framföra sitt stora TACK! till alla 
er som engagerat sig ideellt i våra olika 
verksamheter.  

Vi  ser fram mot ett lika 
engagerat 2010.

                               Louise Modig Hall

Stadsdels-
rådets 
styrelse 
i bild

Louise MH Per H Ola J Kim E Britta P

Inger R Moa T Stefan H Hanna R Harry WGunnar A
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Dialog för ett ännu bättre Hökarängen

Den 5-9 maj genomförs en boende-
dialog i Hökarängen. Syftet är att alla 
som bor och jobbar i Hökarängen 
ska få chansen att tycka till om hur 
vi tillsammans kan göra vår stadsdel 
ännu bättre. Bakom boendedialogen 
står de kommunala bostadsbolagen 
Stockholmshem och Familjebostäder 
i samarbete med Stockholms stad och 
Hyresgästföreningen.

Under perioden 5–9 maj står dia-
loglokalen på Hökarängsplan 1 (Gamla 
Närvårdscentralen) öppen för alla som 
vill tycka till. Där välkomnas besökarna 
av dialogvärdar från bostadsföretagen, 
stadsdelsförvaltningen och hyresgästför-
eningen – och du får också möjlighet 
att träffa skolledare, tjänstemän och 
ansvariga politiker m. fl. 

När dialogerna är över så kommer 
alla förslag och synpunkter som kommit 
in att sammanställas och föras vidare till 
ansvariga förvaltningar och andra som 
berörs av förslagen. Synpunkterna ska 
sedan användas som underlag när bo-
stadsbolagens och Stockholms stad gör 
sina utvecklingsplaner för området. 

– Alla förslag kommer kanske inte 
att vara genomförbara, men målet är 
att alla synpunkter, idéer och förslag 
ska få ett svar och besked från ansvarig 
aktör redan under hösten, säger Emmeli 
Lindberg, projektledare för boendedia-
logen i Hökarängen. Det viktigaste med 
boendedialogen är att bostadsbolagen 
och Stockholms stad lyssnar och tar in 
synpunkter från alla som bor i Höka-
rängen. Sedan är det förstås lika viktigt 
att återkopplingen till alla som varit 
med och tyckt till både sker snabbt och 
kan ge tydliga besked, avslutar Emmeli 
Lindberg.

Återkoppling i oktober
En återkoppling där man redovisar 

resultatet boendedialogen och svarar på 
de frågor och synpunkter som kommit 
in kommer att ske under oktober/no-
vember 2010. Boendedialoger genom-
förs även i Rågsved (19-23 maj), Farsta 
strand (2-5 juni) och i Bredäng (i slutet 
av augusti).  

Vad tycker du om tryggheten i Hökarängen? Hur är boendet och miljön i parker och i 
centrum? Hur fungerar skolor och förskolor? Under fem dagar får du chans att tycka 
till om detta och mycket mer. 

Lördagar stängt i 
juli–augusti

Semesterstängt 
12/7–24/7

Tel 94 18 49

Handla hos 
din lokala 

ICA-handlare
Det lönar sig!
Trevlig sommar!
önskar Lars-Göran 

med personal
Postens utlämningsställe

Tobaksvägen 4

Onsdag-fredag kl 13-19 och lördag-söndag kl 11-17
Gamla Närvårdscentralen i Hökarängen Centrum, Hökarängsplan 1

Vinn en månadshyra eller ett presentkort! 
Varje dag lottar vi ut nya priser till alla som är med och tycker till.*

Läs mer på www.boendedialogen.se   Vi ses 5-9 maj!  
Gäller boende hos Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska bostäder. 

Övriga boende i stadsdelarna kan vinna presentkort
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År 1948 flyttade familjen Carlander 
med sina fyra barn från en trång lägen-
het i Årsta till en stor modern nybyggd 
fyrarumslägenhet på Pepparvägen 28. 
Pappan Axel Carlander  var egen företa-
gare med verksamhet inom elektrome-
kanik. Han hade som sitt examensarbete 
vid Tekniska Högskolan 1942 tagit fram 
en signalgenerator som företaget Philips 
blev mycket intresserat av. Efter sin exa-
men vid Tekniska Högskolan startade 
Axel år 1943 företaget  Svenska Mätap-
parater, SWEMA.

Företagsverksamheten bedrevs i en 
liten portvaktstuga vid Kungsholmstorg 
vilket givetvis blev ogörligt i längden. 
I samband med familjens flytt till 
Hökarängen fick SWEMA möjlighet att 
utöka verksamheten i marklokalerna i 
husen Pepparvägen 26 – 34. Där inrym-
des ett teknikföretags alla verksamheter, 
administration, ekonomi, utveckling 
och företagets kärna – tillverkning, 
produktion och försäljning.

Axel knöt till sig duktiga med-
arbetare och tillsammans utvecklade 
man bl a olika typer av mätare för att 
snabbmäta temperaturer på ytor, luft 

och vatten. Det 
svenska försvaret 
blev intresserat 
av SWEMA:s 
kompetens inom 
det eltekniska 
området och 
detaljer till flyg-
industrin (läs 
SAAB Aero) och 
komponenter 
till robotsystem 
beställdes. Detta 
var ju hemliga 
grejor – mycket 
hyssj-hyssj... 

Företaget gick bra så att familjen 
kunde köpa ett hus i Enskede dit man 
flyttade år 1954. Expansionen medförde 
också att lokalerna på Pepparvägen inte 
räckte till utan man fick hyra in sig i lo-
kaler i det då nybyggda Farsta. Axel som 
var en god organisatör kunde snart se 
att  splittrade verksamheter på olika håll 
inte var bra för logistik och  lönsamhet 
och tankar på att bygga ett hus för att 
inrymma hela företaget började ta form.

Efter kontakter med Stockholms 
stad gavs möjlighet att arrendera tomten 
Pepparvägen 27 och det uppdrogs åt 
arkitekt Walter Teeling att rita huset. 
Bygget, som ufördes av Åke Larsson 
Byggare, satte fart 1965 och år 1967 
stod huset  i fyra plan klart. Lokalerna 
var så pass tilltagna att  man även kunde 
hyra ut till andra företag. I markplanet 
anordnades mycket framsynt en lunch-
restaurang för personalen. Axel menade 
att personalen skulle få tillgång till mat 
på nära håll. Lunchrestaurangen drevs 
till en början av SWEMA men arrende-
rades snart ut till en restaurangentrepre-

SWEMA-huset – Historien om 
Hökarängens största företag

nör. Personalen 
var på den tiden 
inte så intres-
serade 
av att ”äta ute”, 
det var matlåda i personalrummet som 
gällde.

Som mest arbetade ca 50 personer 
i företaget vilket var och är det största 
företaget i Hökarängen. (Skolan är den 
största arbetsgivaren.) De flesta anställda 

bodde i söderort vilket var en tanke av 
Axel. Varför skall alla ta tunnelbana från 
förorten till stan för att arbeta? Det var 
väl bättre att ha företaget där folk bor 
och slippa köer, trängsel och parkerings-
problem. 

Åren gick och vid Axels pensione-
ring funderades över företagets framtid. 
Skulle barnen ta över eller skulle man 
sälja. Det blev det sistnämnda då famil-
jefadern önskade att barnen skulle slippa 
bekymmer och ansvar som det trots allt 
medför att driva ett stort företag. Famil-
jen Welinder köpte 1984 företaget som 
numer drivs av sonen Carl med sina 18 
anställda. Produkterna är i huvudsak 
de samma men inriktningen är lagd på 
luftflödes- och fuktmätning.

Avslutningsvis lite kuriosa. Titta på 
loggan på SWEMA-skylten. Det är en 
liten efterapning av loggan för Londons 
tunnelbana. Det satt långt inne men på 
ålderns höst ”erkände” Axel detta.

 

BILRUTOR
DRIve In Konst & Inramning

Erbjudande: 20-30% på
konst av Peter Dahl
Lars Jonsson, Sven Lidberg 
Gunilla Malm och flera 
kända konstnärer
www.farstaglas.se

Farsta Glas
08-94 90 90

Även tel. 08.94 97 97  •  070-522 81 34, 36  •  Lysviksgatan 105, Farsta

Lev. till Försäkringsbolag

Axel Carlander
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Vi som är verksamma på Konsthall C 
finns på plats och det är möjligt att 
lämna in bidrag till bildarkivet. Parallellt 
anordnas ett särskilt program i Konst-
hall C:s egna lokaler på Cigarrvägen 14. 

På torsdag hålls en föreläsning av 
kulturgeografen Moa Tunström kring 
moderna stadsbyggnadsideal och fredag 
kväll blir det utomhusbio för hela famil-
jen på konsthallsbyggnadens fasad. Un-
der lördagen bjuder vi dessutom in till 
öppet hus på Cigarrvägen 14-16 med 
öppna ateljéer, guidad rundvandring av 
huset och fika till våra besökare. 

Varmt välkomna!

Program på Konsthall C, 
Cigarrvägen 14-16
Torsdag den 6 maj, kl 18:30-19.30
På spaning efter den goda staden, för-
läsning av Moa Tunström, kulturgeograf 
I samtida stadsplanering har idén om 
den traditionella staden blivit en stark 
förebild. I sin avhandling På spaning 
efter den goda staden – Om konstruk-
tioner av ideal och problem i svensk 
stadsbyggnadsdiskussion vänder Tun-
ström på begreppen för att ifrågasätta 
rådande föreställningar och ideal.  

Konsthall C och Dialogdagarna
På Närvårdscentralen, Hökarängsplan 1 presenterar Konsthall 
C sin historia och utställningsverksamhet och visar smakprov ur 
Hökarängens bild- och ljudarkiv. 

Fredag den 7 maj, kl 19.00-21.00
Utomhusvisning på fasaden av famil-
jefilmen Pojken med guldbyxorna från 
1975 som utspelar sig i Hökarängen. 
Filmen börjar ca kl 19:30.

Lördag den 8 maj, kl 12.00-17.00
Öppet hus på Cigarrvägen! Öppna 
ateljéer i ateljéföreningen på Cigarrvä-
gen 16, plan 3. 

Klockan 14.00 ger Per Hasselberg, 
konstnär och Konsthall C:s grundare, en 
guidad tur av huset. Samling i konsthal-
lens utställning. 

Fina Sommarpriser!Fina Sommarpriser!Fina Sommarpriser!
Sportiga

Fritidskläder
för barn och vuxnaför barn och vuxna

Klänningar

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

för barn och vuxna

Överkast

Vem vet 
mest...
”Ska du tävla nu igen! Hur 
vågar du? Tänk om du får 
helt omöjliga ämnen!
Åka till Göteborg och kan-
ske åka ut efter två frågor! 
Du är verkligen modig!”

Ja, jag ska tävla igen – och igen – när 
det blir tillfälle och om jag orkar!
Att tävla är som LIVET. En spännande 
utmaning. Jag älskar, att tävla. Förutom 
att jag bl a blivit stormästare i ”Jeo-
pardy” så har jag hittills tackat ja tre 
gånger när Sveriges Television bjuder in 
oss tittare att tävla i SVT2-programmet 
”VEM VET MEST?”

Man blir bjuden på resa t o r Göte-
borg och en hotellnatt om så behövs... 
Man får en uppsluppet glad dag i 
sällskap med sympatiskt kvicka Rickard 
Olsson och hans suveräna medarbetare, 
som gör allt för att man ska känna sig 
bekväm i rollen som tävlande. 

Dessutom lär man känna den bro-
kiga samling ivriga nerviga medtävlare, 
som liksom man själv hyser ett visst 
hopp om, att man kanske kommer att 
ha tur med frågorna – och tycker att det 
ändå är ett så rasande roligt ÄVENTYR, 
att tävla!

Mycket intressant och nyttigt, att 
sedan se sig själv stå där med absolut 
tom blick stirrande ut i etern efter det 
rätta svar som ju måste dyka upp inom 
tre sekunder...

Jag tänkte inte på, att be, att få 
ta egna foton i studion. Av upphovs-
rättsliga skäl, så får vi i Hökarängsnytt 
inte trycka de stillbilder jag nu tagit av 
datorskärmen.

MEN, du kan själv – fram t o m 12 
maj – på dator titta på ”mitt” program 
nr 56 på: www.svtplay.se... Själv åker jag 
iväg och tävlar igen. Kommer att sändas 
framåt jul...

Ses vi kanske i Göteborg?  
Britta Pärlebo årgång1933

Vill Du vara en av dem som 
Nattvandrar i Hökarängen/Farsta?
Har du en fredagkväll ledig under våren?
Kontakta: Mattias Edlund eller Linda 
Sätterström Fältassistenter i Farsta.
Tel 08-50819710 el 08-50819709
mattias.edlund@stockholm.se eller 
linda.satterstrom@stockholm.se
  Vi ses!
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Det var en gång ett gäng...
1905 – 1908
Det var några ungdomar i 15-årsåldern, 
som spelade fotboll på ängen bakom 
nuvarande Kungsholms Brandstation, 
Hantverkargatan 74, Bollen var ej så 
märkvärdig... Lite papper eller bästa fall 
trasor sammanknutna med snören. Så 
småningom blev dom 14 grabbar som 
höll på med detta nöje. De var nu ett 
helt fotbollslag med tre reserver och an-
såg tiden inne för att bilda en förening:
Kronobergs IF. Vid ett sammanträde 
i källaren Kronobersgatan 5, bildades 
föreningen och namnet Kronobergs 
Idrottsförening antogs. Vi skulle nämli-
gen icke enbart ägna oss åt fotboll utan 
hade även planer på allmän idrott också.

1909 – IF Sture
Det fanns på Kungsholmen en 

förening vid namn IF Sture, Den klub-
ben hade inte några fotbollsspelare men 
väl några goda löpare, ett tidtagarur 
samt diverse materiel och framför allt, 
tillhörde IF Sture Riksförbundet.

Dom beslöt att slå ihop sina påsar 
under namnet IF Sture. Styrelseposterna 
delades upp, avgifterna blev desamma 
som förut och vår klubbdräkt övertogs 
av Sture.

Första fotbolls serien 1910
Vi stod 1910 inför målet att få deltaga 
i Kvalifikations serien (klass 3). Det 
blev serieseger efter tio vinster och en 
oavgjord match. För den segern erhöll 
vi en utomordentligt vacker pokal av 
äkta silver. Segern befäste vårt rykte och 
vi uppmärksammades inte bara av sup-
porters som gynnade oss med gåvor och 
hejarramsor utan även av värvare (!).

Klubbnamnet Olympia
Hur kom vi då att kalla oss Olym-

pia, ett namn som säger så mycket och 
erinrar oss om Hellenernas bragder på 
Athenarnas rännarbanor och framför 
allt på Olympiaderna. Jo, det fanns 
redan en Idrottsförening Olympia, vars 
medlemmar huvudsakligen bestod av 
pojkar från Jakobs Realskola vid Reger-
ingsgatan. Föreningen hade både fotboll 
och allmän idrott på sitt program och 
leddes på ett utomordentligt sätt av sin 
ungdomliga styrelse.

1910 – Det kom fram förslag om 
samarbete och en kväll på höstsidan 
1910 samlades utvalda representanter 
från Sture och Olympia på konditori 
Tysta Marie vid Regeringsgatan för 
dryftande av ett samgående.

På bägge håll fanns det egoistiska 
intressen. Sture ville ha bredd på för-
eningen genom allmänna idrotten och 
representativa personer, vilka kunde till-
föra föreningen en viss prestige utåt och 
Olympia å sin sida räknade med ett gott 
fotbollslag. Då liksom nu skapade ett 
bra fotbollslag intresse som gav klubben 
reklam och kanske någon gång också 
pengar, som ju alltid är nödvändigt 
för finansiering av en Idrottsförening, 
vilken är rik på uppslag men fattig

 
på guld. Vid nästa sammanträffande, 
också på Tysta Marie, beslöts om ett 
samgående och föreningens namn blev 
Idrottsföreringen Olympia.

1913 – Under våren och hösten 
var avsaknaden av en fotbollsserie 
kolossal och djup pessimism spred sig 
i leden. Vid det sista sammanträdet på 
hösten var det enbart att konstatera 
att idrottsföreningen Olympia som 

stiftades år 1908 vid Jakobs Realskola 
och invaldes i Riksförbundet den 15/4 
1908, på hösten år 1913 var ” finito”

1914 – Föreningen låg i dödsvatten 
tills 1914 då den omregistrerades av nya 
friska viljor 3 januari, vilket till dags 
dato med kraft och målmedvetenhet 
kämpat och kämpat för en plats i solen 
för det kära Olympia.

2009 – Fyllde föreningen 95 år och 
vårt herr-lag vann sin division och gick 
upp i 6:an och föreningen fick en stark 
och engagerade styrelse som arbetat med 
att bygga upp föreningens verksamhet 
i Hökarängen Juniorer och ungdomar 
som visar karaktär och kvalitet kommer 
att erbjudas möjlighet att flyttas upp 
till herrlaget. Vårt motto i IF Olympia 
är att ha kul på planen och att sätta 
”spelaren i centrum”.

VI SÖKER FLERA SPELARE 
SOM VILL BÖRJA SPELA 
FOTBOLL. 

Just nu behöver vi spelare födda 
2001-2002. Kontakta oss för mer infor-
mation. kansliet@ifolympia.se

Mer info: www.ifolympia.se  
  Ronny Forsslöw

Historien om den anrika föreningen IF Olympia.

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

Fotbollslaget 1914



7

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

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

AccessoArer & 
Afro cosmetics

Little Bucks

Hökarängsplan 14
Tel 724 87 16

Öppet mån14-18, tis-fre 11-18, lör 11-17

Årets Goda 
Granne!
Hökarängens Stadsdelsråd har utsett 
Solveig Hållenius till Årets Goda Gran-
ne. Hon var nominerad av Kastanjegår-
dens Vänner. Nomineringstexten finns 
på Stadsdelsrådets webplats 
www.hokarangenssdr.se

Peppartorget 
där Pepparvägen och 
Fagersjövägen möts
Både gående och körande har nu svårt 
att nå Pepparvägen. På den vita lappen 
på staketet får man bl a veta följande:

I samband med planerad utbyggnad 
av matbutik byggs Peppartorget om till 
ett parkeringstorg och beläggs med små-
gatsten. Fagersjövägen smalnas av. 
Pepparvägen omformas och beläggs 
med smågatsten. Busshållplatsen flyttas 
från Pepparvägen till Fagersjövägen 
norrgående.

Markytorna utrustas med nya murar, 
pollare, trädplantering och belysning. 
Arbetet beräknas vara avslutat somma-
ren 2010.

(Andra förberedelser för utbyggnad 
av matbutik är avverkning av de vackra 
gamla träden mellan höghuset och tun-
nelbanan...)  

Cykelstaden 
Söderort rullar igång!
 Cykelstaden Söderort är ett 
projekt med syftet att visa 
hur man med små medel 
kan göra tätortsstrukturen i 
Söderort mer klimatneutral 
och socialt hållbar. 
Projektet är ett av tre som Hökarängens 
Stadsdelsråd tagit fram efter forsknings-
rapporten om Hökarängens centrum.

 Förstudien till Cykelstaden Söderort 
startade i april och genomförs av Krister 
Spolander, trafikexpert som just gjort 
en europeisk studie för Trafikverket 
som syftar till att utveckla den svenska 
cykelplaneringen.

 Krister Spolander kommer här 
att undersöka vad som krävs för att 

genomföra Cykelstaden Söderort i 
olika etapper, samt ta fram underlag för 
fortsatt planering. Området som ska 
studeras är stadsdelarna Enskede-Årsta-
Vantör, Skarpnäck, Farsta, Älvsjö samt 
södra Hammarbyhamnen som tillhör 
Södermalm. Till en början analyseras 
vilka behov som finns och vilka potenti-
ella cykelstråk som ryms inom Söderort. 
Därefter inventeras huvudstråken med 
hjälp av cykel och GPS. Information 
om standard och behov av åtgärder re-
gistreras på en digital karta. Även behov 
av cykelparkeringar och väganvisningar 
förs in här. 

 Till hösten kommer rapporten och 
sedan förhoppningsvis en plan för ett 
hållbart Söderort.

  



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, Magnus Clarholm, Britta Pärlebo och Kerstin Björkman.  Ansvarig 
utgivare Louise Modig Hall. Redaktionen når du via www.hokarangenssdr.se

Gunnar Runsten:
Våra fina gamla träd! 
Träd tar tid att växa, 
man ska tänka sig 
för, innan man fäller 
dem! Hökarängen 
är bra, men det var 
bättre förr, med alla 
småbutikerna!

Björn Vidlund:
Mina patienter! 
Som i ett litet 
samhälle, så känner 
de varandra, som 
grannar eller 
skolkamrater! 

Leo Grolleman:
Man känner folk 
här och det är nära 
till naturen, så
man kan t ex grilla 
och fiska!

Iréne Grolleman:
Närheten till naturen,
småstadskänslan och 
att det samtidigt är 
nära till jobb och 
stan!

Emanuel Nashed:
Hökarängsskolan, 
parkerna och 
fotbollsplanerna,
där man kan träffa 
kompisarna...

Eva Kjernsvik:
Trivseln, naturen, 
arkitekturen... 
Fin blandning av 
människor med 
olika bakgrund 
och ålder. 
Hökarängsskolans 
fina elever!

Agility i Stallet    Lördag den 29 maj.

Stallföreningen  välkomnar till en aktivitetsdag i 
stallet med Agility på programmet. 

Ta med din hund och låt 
den få pröva på vår bana! 
Vi har Agility-instruktör 
som hjälper dig och din 
hund.

Ponnyridning kl. 12.30-
13.45 Kafé & Korvgrillning
Klubbhuset är öppet
Välkomna

Konstiga Fönstret under vår och sommar
Sirapsvägen 3, i samarbete med Hökarängens Stadsdelsråd
1–12 maj Solveig Wilhelmsson & Valeria Acevedo-Wänefors
Info: 070-15 55 387
15 – 27 maj Tecknaren Robert Nyberg, se nedan.
28 maj – början av juni Hökarängsskolan / Elevarbeten
Därefter, till mitten av augusti, inga enskilda utställare.
I fönstret kommer ”Sommar! Ut i naturen!” Britta ordnar info 
& tips om, hur man kan ha roligt i naturen: Cykla • Simma • 
Paddla • Vandra • Plocka bär & svamp...

Hej Alla Glada Seniorer !
Nu har vi haft vårt årsmöte och valt vår styrelsen. 20 medlem-
mar var med på mötet. Efter mötet fick vi en presentation
och diskussion med Camilla och Johanna om deras examens-
arbete  ”Äldre och IT/datorer”.
Det var ett mycket intressant arbete som framfördes på ett 
trevligt och lättbegripligt sätt. Ett utdrag ur denna avhandling 
kommer snart att läggas upp på vår hemsida, 
http://www.seniornet.se/klubbSto/Hokarangen
Vi skickar ett Stort Tack till Camilla och Johanna ! 
Nu tar vi sommarlov. Sista träffen i Hökarängsskolan hade vi 
den 28 april, med egna bärbara datorer. Skolans egna dato-
rer är EJ tillgängliga för oss. Efter nyinstallation i datasalen 
behöver vi ha inloggningskoder. Vi hoppas att det löser sig till 
hösten.
Vi ber att få återkomma i slutet av maj med närmare detaljer 
om vad vi ska ha för oss i höst i Hökarängen.
Vi får tacka för visat stort intresse under det gångna ”läsåret”
och ser redan fram emot ett fortsatt gott samarbete i höst !
Hälsningar Nils, Bengt och Louise

Det bästa med Hökarängen – vad är det?


