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Kriget mot förorten
Hökarängen ur barnens perspektiv
Kemins år 2011
Hälsans Stig upprustas

Vice Ordföranden
har ordet
Cykelstaden Söderort är en idé som
kom ur forskningsrapporten om Hökarängens centrum härom året. Genom att
öka omlandet med en Cykelstad kunde
genomströmningen av folk öka i Söderorts små centrum. I vårt unika stadslandskap bor en tredjedel av Stockholms
befolkning. De flesta i 40-50-bebyggelsen - som är vårt ’miljonprogram’ men
som internationellt ses som guldåldern i
den svenska arkitekturen.
Rapporten Cykelstaden Söderort
har gjorts i samarbete med Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret och fokuserar främst på
huvudstråk för arbetspendling. Det är
en god metod som redan fått sin fortsättning i arbetet med Cykelplan 2011
för hela Stockholm.
Idén om ett utökat omland runt
Hökarängen och i övriga Söderort bygger dock inte bara på pendlingsstråk,
utan på ett rumsligt tänkande som rör
såväl barnvagnar och rullstolar som hur
vi uppfattar vår identitet, hemort och
vårt handlingsutrymme. Vi hoppas kunna fortsätta det arbetet samtidigt med
de två andra projekten Småföretagaren
som Samhällsbyggare och Ecomuseum
Söderort.
		 Per Hasselberg

Nominera ”God Granne”
Alla har vi väl någon i vårt hus eller närmaste 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 15 februari 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 i mars. God Granne 2009 var Solweig Hållenius och hon var nominerad
av Kastanjegårdens Vänner.
			Styrelsen

Kriget mot Förorten
”Förorten” idag har få försvarare. Det
tycks nästan bara finnas en enda sorts
förort, och ”vi” alla vet ju hur det är där
ute. Där finns bara betong och bostäder
för människor som egentligen vill bo
någon annanstans. Där är dött, enformigt och ledsamt.
Men, nyligen kom journalisten Per
Wirténs bok ”Där jag kommer ifrån.
Kriget mot förorten”, som utmanar
och nyanserar den här bilden. Han
skildrar till exempel förortsbyggandets
glansepok, 1940- och 50-talen, när de
politiska visionerna om ett demokratiskt
boende och en demokratisk stad var
starka och då bland annat Hökarängen
byggdes.

Wirtén söker också i tidningsarkiven efter ursprungen till den mediebild
av förorten som har varit stark sedan
1970-talet, den om ”betong-ghettot”
och ”problemområdet”, och han vandrar runt i söderort och spanar på hus,
bilar, torg och köpcentrum. Och på
fåglar och växter – för hans förortslandskap är också just ett landskap.
”Där jag kommer ifrån. Kriget mot
förorten” visar hur omöjligt det är att
berätta en enda berättelse om förorten
i bestämd form, liksom att det finns en
massa där värt att tala om – och försvara. En mångfald av miljöer, bebyggelsetyper och livsstilar. Äntligen! säger jag.
		Moa Tunström

Förortshus

Hökarängen på Stadsmuseum

sirapsvägen 3
HÖkArÄnGens CentrUM

tel 605 00 90

Julklappstips

Åren 2004 – 2009 genomförde Stockholms stadsmuseum Ytterstadsprojektet,
en kulturhistorisk inventering och klassificering av bebyggelsen i Stockholms
ytterstad. Syftet var att ta fram ett
underlag för hantering av rivningsansökningar, bygglov och planer som kunde
skydda ytterstadsbebyggelsens kulturhistoriska värden.

Hos oss kan
du köpa

AND A
M
A
Café

presentkort

Tel 93 92 80
Öppet alla dagar

för olika
behandlingar.

29 000 av ytterstadens cirka 59 000
byggnader inventerades i 59 av ytterstadens 97 stadsdelar. Stadsdelarna är
framförallt sådana med mest flerbostadshus och gruppbyggda småhus, småstugor och egnahem eller industriområden.
En karta som illustrerar detta finns att
se i utställningen Om hus. Kartan finns
också på webben.
Nu visar fotograferna Josefine
Bolander och Johan Stigholt sina favoriter bland de tusentals bilder som de
själva, Mauro Rongione och Anna Larsson har tagit. Utställningen på Stadsmuseum pågår fram t o m 27 februari.

exempel:

klassisk massage
1 tim 540 kr

Du hittar fler behandlingar på
www.friskvard.info.se

Smörgåstårtor & Tårtor på betällning
Lunchservering . Avhämtning

Hökarängens Stadsdelsråds hemsida:
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: Förortshus
Foto: Johan Stigholt
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Hökarängen ur barnens perspektiv
I samarbete med Konsthall C och Hökarängsskolan bedriver konstnären Anna Högberg ett
projekt där elever i klass 5A skall utforska sitt Hökarängen ur olika infallsvinklar.
Under ett besök på konsthallen fick
eleverna bekanta sig med bilder ur
arkivet och Louise, stadsdelsrådets
ordförande, kunde berätta om hur det
var att växa upp under tidigt femtiotal.
Hökarängen var ännu under uppbyggnad men redan 6000 barn var inflyttade
i området.
Anna H: Vi skall undersöka platsen
Hökarängen ur barnens perspektiv. Med
alla de lager som en plats bär på. Kanske
har man satt egna namn och samlat
minnen kring platser som påverkar en,
men som man inte alltid tänker på. Hökarängen är intressant då det rymmer
den mediala bilden av förorten som problemområde – även om den bilden har
förmildrats idag – och samtidigt klassas
som ”Kulturhistoriskt särskilt värdefullt
område redovisat i Stockholms översiktsplan”.
Det gör att man lätt ställer sig frågan
om vems bild, eller rättare: tolkning, av
staden som får utrymme och därmed
företräde. Alltså vem som bestämmer
vad som är fult eller snyggt, bra eller
dåligt. Det påverkar ju även i en förlängning vilken stad som skapas och för
vem staden byggs. En förhoppning med
projektet är att synliggöra dessa kanske
parallella historier och ”sanningar” och
skapa utrymme för den egna.

Anna Högberg berättar för barnen
Samarbetet kan ses som ett pilotprojekt
mellan skolan och Konsthall C. Vi vill
utveckla kontakten mellan Konsthall C
och Hökarängsskolan och dra nytta av
varandras existens. Vi vill också visa hur
konstnärliga processer kan inspirera och
utveckla skolans verksamhet.

Pilotprojektet pågår till att börja med
under hösterminen, med en delredovisning i december och avslutning till
våren. Men Konsthall C hoppas sedan
kunna etablera ett fortsatt löpande
samarbete.

Hökarängsskolan
Tankar från eleverna i 5a efter besöket på Konsthall C
– Jag tyckte att tvättstugan var jätterolig. Att det kan vara så gammalt. Att maskinerna har fungerat en gång i tiden… Vågen var roligast! Daniel 11 år
– Fagerlidsparken har verkligen förändrats genom åren. Men det såg roligt ut
även då! Susanne 11 år
– Jag tyckte att det var coolt att se bilder från Hökarängen. Det har förändrats
mycket genom åren. Myona 11 år
– Jag tyckte bildspelet på konsthallen var roligt. Det var så gamla bilder och kul
att bilderna finns kvar. Jacob 10 år
– Jag tyckte att tvättstugan var cool för man kunde se att den var så gammal.
Selma 11 år
– Jag tyckte det var roligt att Hökarängen är ett område som inte får förstöras
eller förändras. Det var nytt för mig. Asta 10 år
– Jag tyckte det var kul att man kunde känna igen sig i Hökarängen även om
bilderna var gamla! Paulina 10 år
– Jag tycker det är kul att se hur mycket Hökarängen har förändrats och att vår
skola en gång i tiden var den största skolan i hela Sverige. Tänk att det bodde
6000 barn här i Hökarängen för 50 år sedan. Madde 11 år
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Tobaksvägen 4

Handla den goda

JulmaTen
Du får hjälp med
hemkörning!

God Jul!

önskar Lars-Göran
med personal
Postens utlämningsställe

Tel 94 18 49

Hökarängsarkivet
Arbetet med att sortera och digitalisera
alla bidrag till Hökarängsarkivet fortskrider enligt planerna.
Under året som gått har nytt material av
olika slag kommit in, vilket naturligtvis
alltid är lika roligt. Arkivet är tack vare
det i ständig utveckling med nya bilder
och texter, som tillsammans med allt
det som sedan länge redan finns, bidrar
till att ge en allt bredare bild av livet i
Hökarängen genom åren.
Det senaste fantastiska bidraget
kommer ifrån Berit Nordsten. Berit är
en av dem som i början av 50-talet var
med och startade upp ”Trettonklubben”. En ungdomsförening som i början
bestod av 13 pojkar och 13 flickor.
Medlemmarna var då alla i 15-årsåldern.
TK, som klubbnamnet förkortades till,
blev, trots att man från början ville hålla
nere medlemsantalet, så småningom så
populär att medlemskapet ökades på
med upp till 70 medlemmar.
Den fina samlingen som Berit har
delat med sig av till Arkivet ger en bild
av ett härligt gäng i Hökis som helt klart
hade enormt roligt ihop.
Till sist: Det finns alltid utrymme i
Arkivet för mer bilder, texter eller vad
det nu kan vara. Så om ni har något
som ni känner att ni kan bidra med, hör
gärna av er till:
Åsa Zan, Konsthall C
Cigarrvägen 16
123 57 FARSTA
Tel: 08-604 77 08
Mail: arkivet@konsthallc.se

Välgjorda arbeten

Tel. 08-645 47 90
Vi tillämpar ROT-avdrag

Trettonklubben

Trettonklubbens Spanienresa

Vem vet mest?

Matcha dig själv! Tag
chansen att gratis synas
i TV-rutan på bästa sändningstid! Anmäl dig till att
tävla i SVT2:s ”Vem Vet
Mest? Det gjorde jag – och
den 9 december kan du
se, hur jag själv lyckas! Vi
ses!
Britta Pärlebo
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Programledaren Rickard Olsson & jag

Nobelpriset i kemi under Kemins År
2011

Några citat från Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida om vad som motiverat valet av årets tre nobelpristagare i kemi:
”Storartad konst i ett provrör... Den organiska kemin
har utvecklats till en konstart där forskare nu framställer fantastiska kemiska kreationer i sina provrör...
Den palladiumkatalyserade korskopplingen har löst
problemet; den har gett kemisterna en ökad precision
och effektivitet i arbetet... Det skapar en närhet som
sparkar igång den kemiska reaktionen...”

Konstiga Fönstret

Hela den intressanta texten om Nobelpriset i Kemi
finns att läsa i Konstiga Fönstrets TEMA-fönster,
Sirapsvägen 3, där Hökarängens Stadsdelsråd i samverkan med Hökarängsskolan och i samråd med Svenska
Kemistsamfundet uppmärksammar Kemins År 2011.
Temat för januari är just ”Kemin i Konsten” i hela
Konstiga Fönstret faktiskt — liksom för februari då
temat är ”Kemin i Modet”!
Kemins År 2011 har för varje månad ett kemi-tema:
Jan/konsten, feb/modet, mars/klimat & energi, apr/
industri, maj/kärleken, jun/vatten & luft, jul/hållbar
utveckling, aug/idrotten, sep/kommunikation, okt/
hälsa, nov/mat, dec/Alfred Nobel.
Konstiga Fönstret har stängt fr o m 26 nov t o m i början av januari. Därefter t o m 28 februari har vi alltså
Tema-utställningar om Kemi.
”Vanliga” utställningar kommer i
början av mars 2011.

Ny förvaltare
i Östra Hökarängen
Anders Johansson 26 år och
har en fastighetsvetenskaplig utbildning.
Hans stora intresse är förstås
hus. Favoriten
är en klassisk
gammal röd träkåk med brutet
sadeltak. Anders trivs bra med
sitt nya jobb i Hökarängen och
tycker att Hökarängen har fantastikt fina gröna gårdar.
		Redaktionen

informerar
Den gamla panncentralen/tvättstugan
på Onsdagsvägen skall rivas.
Den 17:e december 2010 kommer arbetet med den nya fastigheten
att starta.
Befintlig panncentral/tvättstuga skall rivas och ersättas av en energieffektiv fastighet.
Förutom att tillföra Stockholm flera bostäder är detta ett projekt i
vår process för att skaffa mer erfarenhet och utveckla byggandet till
väsentligt energisnålare och miljövänligare hus i framtiden.
Målet är bland annat att energiförbrukningen skall hamna på lägre
än hälften av kraven enligt dagens byggnormer och att huset skall
uppfylla kraven för en miljöklassning enligt "Miljöklassad byggnad".
Huset kommer att främst innehålla ettor och fyror med totalt 25
lägenheter i tre våningar.
Preliminärt kommer det nya huset stå klart i början av 2012.
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Hälsans Stig upprustas och underhålls!
Hälsans Stig i Hökarängen
har under en lång tid varit
utan tillsyn och underhåll
och många har hört av
sig till Stadsdelsrådet och
framfört sina klagomål.
Därför känns det nu bra att kunna
berätta att Albin Johansson, en av
Stockholmshems entreprenörer för
park- och grönytorna i Hökarängen, har
fått uppdraget. Karta till Hälsans Stig
finns att hämta i Pressbyrån på Hökarängens T-banestation, Kastanjegården,
Gubbängens Bibliotek samt Apoteket i
Gubbängen.
Hälsans Stig är en specialanlagd promenad- och motionsslinga som anläggs
inom attraktiva ströv- och promenadområden i kommuner och städer över
hela landet – ja till och med i världen.
Konceptet, layouten och metoden är
överallt densamma. Därför kan man
som besökare i en annan stad eller i ett
annat land lätt hitta en Hälsans Stig att
promenera på. I Sverige finns det 111
slingor varav 33 stycken i Stocholms län
och inom Stockholm stad finns det 9
varav Hökarängen är en. Idén med att
ha en Hälsans Stig är att främja motion

Albin vid skylten/kartan, som är placerad vid T-banans norra utgång.
i alla åldrar och förebygga hjärt- och
kärlsjukdomar. Stigen vänder sig till
både motionärer, söndagsflanörer och
dagisgrupper – ja – alla kan ta en promenad utefter stigen!

REA-priser Jul & Nyår!
R-Fashion Klädes Butik
Tel: 08-724 88 34
Mobil: 073-72 36 329
Öppettider:
Månd–fred 10.00–20.00
Lörd-sön 10.00–19.00

Alla Hälsans Stig-kartor finns på Hjärtoch Lungsjukas Riksförbunds hemsida:
www.hjart-lung.se.

Hökarängens

Klippotek
Professionell hårvård
för hela familjen
Hökarängen Centrum
Öppet mån-fre 9.30-18.00, lör 10.00-14.00

Tel 08-94 51 50

Kläder för vuxna i butiken på Hökarängsplan 9
Barnkläder och leksaker i butiken Hökarängsplan 24

Julklappar för hela familjen till bra priser
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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

Dags att välja skola?

Erikssons Mureri
Hökarängen

Vi presenterar Hökarängsskolans förskoleklasser
Hökarängsskolan är en skola för alla
barn från 6 till 16 år. Skolan ligger mitt
i Hökarängen med gångavstånd från
hemmet. Genom att välja sin närmsta
skola knyter man värdefulla skolkontakter mellan barn och familjer i närområdet, vilket ökar barnens trygghet under
uppväxtåren.
I förskoleklassen och skolåren 1-3,
arbetar lärare och fritidspersonal tillsammans hela dagen för att eleverna ska
känna sig trygga och lära sig mycket.
Hökarängsskolan har nära samarbete
med förskolorna i området för en bra
övergång från förskola till skola.
– Upplevelser med alla sinnen, rörelse
och omväxlande aktiviteter främjar
inlärning. Därför ska vi ha rörelse
varje dag, 15 minuter på både för- och

Vi fixar:
eftermiddag för de yngre barnen, säger
•Kök
rektor Heidi Hård af Segerstad.
– Vi växer och har i år utökat med
•Badrum
ytterligare en förskoleklass, berättar
•Plattsättning
Heidi, som är glad och stolt över att så
många föräldrar väljer Hökarängsskolan
Rotavdrag
för sina barn trots den ökade konkurTel. 070-755 41 10
rensen från friskolor runt omkring.
Hökarängsskolan hälsar alla föräldrar välkomna till informationsmöten i
januari:
Erikssons Mureri dec-10.indd 1
11/20/2010 2:08:00 PM
Onsdagen den 19 januari, klockan
19.00: Om skolans förskoleklasser och
hemvisten, IT- och lärstilsarbete och
rörelseprofil.
Gott Nytt År! Med
Onsdagen den 26 januari, klockan
19.00: Om skolans resultat och amkvalitetsfyrverkerier
bitioner samt skolans profiler i år 6-9:
från Hammargrens
musik, basket, idrott och bild&form.

Stort urval!

Master för
4G-mobilantenner

poppar upp som svampar ur jorden på våra tak.
Hökarängsnytt’s flygande reporter har undersökt
strålningsfaran och kan konstatera att strålningen är
heeelt ofarlig!

LH Vävstolen behöver
styrelseledamöter!

Du som är medlem i hyresgästföreningen Vävstolen är välkommen att
kontakta Birgitta Wall, tel 08-93 45 35

K re t a

Äkta Kolgrill
Grekiska
Specialiteter
Erbjudande
En maträtt & En Starköl
100 kr
Uthyrning för privata fester. Catering.
Sirapsvägen 6-8, Hökarängen

08-604 80 07
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Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Peter Berger:
Variation i
bebyggelsen...
Intressanta
människor... Fina
promenadstråk...
Härlig natur...

Marie Thorn:
Här är lugnt, grönt
och skönt – med
småstadskänsla!

Man Fai
Sandra Bettoschi: Gunnar Nyblad:
Vårt vackra Centrum Ligger centralt! Bra Närheten till
– med många fina kommunikationer! naturen!
butikslokaler – med Fina cykelvägar! Bra
god plats för många service! Drevviken
och Magelungen
fler handlare och
på lagom
handlande!
promenadavstånd!

Lucia i Hökarängsskolan

Klara Nilsson:
Yogastudion! Naturen
i närheten. Ett fint
område, med välplanerad arkitektur.
Och så Söders
Waldorfskola förståss!

SeniorNet Hökarängen

Klubben där äldre lär äldre att använda
datorn kör igång sin verksamhet i Hökarängsskolans datasal onsdag den 19 jan
kl. 15.00. Undrar du över något ring
till Bengt mobil 070-456 17 72 eller till
Nils mobil 070-342 26 145.
Vill du gå en kurs i släktforskning kontakta Ola på
telefon 073-422 41 78
Välkomna

Stallföreningen
välkomnar nya och
gamla besökare
till stallet på
Onsdagsvägen 11.

Måndag morgon den 13 december 8.00 samt 9.00. Luciatåg med tärnor och
tomtar. Levande ljus och skön musik, gamla och nya sånger.
Alla är välkomna!

Julspel
Måndagen den 20 dec, 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 20 december 19.00.

Lördag den 11 december bjuder
vi på julkaffe med bröd.
Ponnyridning kl. 12.30-13.45.Klubbhuset är öppet mellan 12.00-15.00
Ridande Lucia blir det på
måndag den 13 december.
Lokala hyresästföreningen
Veckodagsområdet kröner
Årets Lucia utanför
Kastanjegården ca kl 19.00
Lördagsaktiviteterna startar
den 19 februari
Ring till Stallet för mer
information 604 65 75
besök gärna vår blogg
www.starrmyran.blogg.se
Välkomna!

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 info@hokarangenssdr.se

