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Söndagsgården
Folkköket
Nya bostäder
Boendedialogen

Centrumutveckling i Söderort
”Vad finns det för möjligheter för
bostadsnära centrum i Söderort?” var
en av frågorna som behandlades under
ett seminarium 25 januari, där stadens
fastighetsägare, företagsgrupper och
förvaltningar deltog. I söderort finns det
42 centrum som alla har problem med
sin handel på ett eller annat sätt.
Stockholmshem har anställt en konsult
Emma Henriksson som har fått i uppdrag att se hur Hökarängens Cenrum
kan utvecklas. Emma börjar sitt uppdrag den 1 mars.

Musikcafé
Onsdagar
12:30-14:30
Fri entré!

9/3 	 Jack Lidströms
Hep Cats
16/3 	 Dixie Group 62
23/3 	 Tisdagskvartetten
30/3 	 Jazzmix
6/4  	 Rune Stålspets
Jazz Cats
13/4 GOQ-1 med
Björn Järvheden
20/4 INGEN MUSIK
27/4 Hasse Sporre
Swing Quartet
4/5  	 Dixie Group 62
11/5 J & J Jazz med 		
Jeanette Portnoff
och Jim Leopardo
18/5 Jack Lidströms
Hep Cats
25/5 Vår- & Sommarjazz!
1/6  	 Antikrundan

Kastanjegården
Söndagsvägen 3
Tel: 08-604 94 27
Hökarängens Stadsdelsråds hemsida:
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: Nya höghuset på
Russinvägen
Foto: LMH

Kallelse till Hökarängens
Stadsdelsråds årsmöte
Torsdag den 31 mars kl. 19.00
Pepparvägen 9A i Centrum
Nu närmar sig vårt årsmöte som skall hållas på Pepparvägen 9A i Centrum. Varje
medlemsförening kan skicka två röstberättigade representanter till årsmötet men
självklart vill vi att alla som är intresserade av Stadsdelsrådets verksamhet skall
komma. Vi ska:
• Behandla verksamhetsberättelse och plan för 2011
• Behandla bokslut och revisionsberättelse
• Välja styrelse för kommande verksamhetsår
• Utse God Granne
Förutom de vanliga årsmöteshandlingarna har vi bjudit in Torbjörg Hagström att
berätta om Stadsnära odling och om hur man kan odla på sin balkong. Därefter
kommer den nystartade gruppen Folkköket Vardagsmat att presentera sig och
sedan bjuda deltagarna på en enklare måltid.
Dagordning och handlingar som ska behandlas kommer att finnas tillgängliga
på plats en halvtimme före mötet och hos kontaktpersonerna i repsektive
förening torsdagen veckan före mötet.
Välkomna! Styrelsen

Ny silhuett i Hökarängen
I hörnet Lingvägen/Russinvägen nära
Brandstationen har ett 10 våningshus
byggts och börjar snart bli färdigt för
inflyttning. Huset kan beskådas på tidningens framsida! Huset är ett punkthus
med 35 hyreslägenheter. Adressen är
Russinvägen 1. Huset är byggt i en
skogsdunge och många av tallarna runt
huset har bevarats. Lägenheterna har

stora glaspartier som släpper in mycket
dagsljus. På plan 2-9 har lägenheterna
generösa balkonger. Lägenheterna
på plan 1 har stora uteplatser och gårdar
på marken. De två lägenheterna högst
upp på plan 10 har två terrasser vardera
och 3,3 m höga glaspartier mot sydväst.
Lägenheterna förmedlas genom Stockholms stads Bostadsförmedling

Hökarängens Dag 14 maj

Vill du vara med och planera och arrangera en Hökarängens Dag i centrum.
Hör av dig till Petra så berättar hon mera.
mobil 0707-27 30 20, mail petraspang@yahoo.se

Hökarängens Hemtjänst har flyttat!
Efter 3 år i postens gamla
lokaler på Hökarängsplan
18 fortsätter nu verksamheten på Pepparvägen 26

Hökarängens Hemtjänst är en lokalt
förankrad hemtjänst och drivs som ett
personalkooperativ. Verksamheten har
hittills bara drivits i Hökarängen. Men
någon gång i framtiden kanske vi finns i
flera delar av Farsta, säger personalen.
Hemtjänsten har 20 stycken fast
anställda medarbetare av vilka hälften
är medlemmar (delägare) i personalkooperativet. Det är också så, att hälften
av medarbetargruppen är densamma
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som 1995! Det gör att hemtjänsten är
välkänd i Hökarängen och har goda
kontakter med andra i området som
hjälptagarna kan ha nytta av. Kanske har
du också sett de små röd-vita bilarna?
De populära soppluncherna på torsdagar jämna veckor, kommer att återupptas så fort lokalerna är i ordning och
det är klart vem som ska hålla i dem.
Kanske finns det några pigga pensionärer i Hökarängen som har tid över?
Om du vill veta mer om Hökarängens Hemtjänst går det bra att ringa
640 13 58, 7.30–16.00 vardagar.
Du kan också gå in på www.hokangen.se och skicka ett meddelande till
hemtjänsten.

Folkköket Vardagsmat
– ett initiativ från boende i Hökarängen
Vi är en grupp hökarängsbor
som känt behovet av att
vara delaktiga i att skapa ett
mer levande Hökarängen.
Därför har vi tagit initiativet
att starta ett folkkök i syfte
att tillhandahålla en social mötesplats. Genom att
erbjuda god och hälsosam
mat till självkostnadspris
vill vi bidra till att boende i
området kan få kontakt på
ett positivt sätt.

Ett folkkök är inte en restaurang,
snarare kan det beskrivas som en grupp
människor som gått samman i en önskan att göra något kreativt tillsammans
med andra. Att träffa nya människor, ha
en mötesplats och dela med sig av sina
tips och trix gällande matlagning och
annat. Vi vill betona att vi är en ideell
förening, det finns inget vinstintresse i
detta. Flera av oss håller på med konst,
musik och trädgårdsodling, något vi
gärna hoppas kunna kombinera med
Vardagsmat i form av workshops och
föreläsningar, konstutställningar och
kanske även livemusik. Men ett folkkök
består inte bara av dem som driver det,
alla som kommer dit ska ha möjlighet
att vara delaktiga och bidra med det
de vill. Därför vill vi inte sätta för fasta
ramar kring vad det kommer att bli. Det
är upp till alla!
Just nu behöver vi en lokal att vara
i för att kunna omsätta alla idéer och
engagemang i praktik. Vi för dialog med
såväl Hyresgästföreningen, Stadsdelsrådet och de kommunala bostadsföretagen
och hoppas att så snart som möjligt

hitta en lämplig lokal. Om tanken om
mötesplats ska fungera som tänkt är det
bra om lokalen ligger så nära centrum
som möjligt. Att vara synlig, tillgänglig
och inbjudande är viktigt för att folk ska
våga sig dit tror vi.
Genom bl.a. ”Boendedialogen”
framkom att Hökarängsborna vill se
mer av ett levande centrum och mindre
av sociala problem. Att skapa något
positivt där möten mellan människor
kan uppstå, tror vi är viktigt. Förhoppningsvis blir vi en del i att skapa ökad
gemenskap och trygghet för alla som
bor här.
Vi har redan inlett samarbete
med Konsthall C och Stadsdelsrådet i
Hökarängen. På konsthallen kommer vi
att delta i deras kommande utställning
med Malmö Fria Kvinnouniversitet och

vi har även fått det ärofyllda uppdraget
att stå för matlagning på Stadsdelsrådets
årsmöte!
Vill du hjälpa oss att få en lokal eller
har du annan kunskap som skulle kunna
vara värdefull? Vill du skänka en slant
eller på annat sätt bidra med nödvändig
köks/serveringsutrustning? Kontakta oss
på: vardagsmat@yahoo.se. Vi hälsar alla
hökarängsbor varmt välkomna när vi
kommit igång!

K re t a

Äkta Kolgrill
Grekiska
Specialiteter

LÄMNA MATERIAL TILL
HÖKARÄNGSARKIVET!

Erbjudande
En maträtt & En Starköl
100 kr

Alla är välkomna att bidra till
Hökarängsarkivet!
Det kan vara bilder, artiklar
eller kom och berätta din egen
historia om Hökarängen
Kontakta oss genom att maila
till arkivet@konsthallc.se

Uthyrning för privata fester. Catering.
Sirapsvägen 6-8, Hökarängen

08-604 80 07

Välkommen!
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Hökarängen bästa svängen!
– Många upplevelser i Hökarängsskolan
Två fullastade bussar åkte till Kungsberget med glada elever från Hökarängsskolan en fredag i februari. Många åkte
slalomskidor för första gången och lärde
sig bra av lärarna i backen. På skolgården ligger snön i drivor att klättra i. De
yngre barnen lär sig åka skridskor på
idrottsdagarna. Vi har en härlig vinter!
Den 14 februari hade Hökarängsskolans musikprofil en kvällskonsert och
sjöng och spelade för föräldrar, släktingar, vänner och grannar. På elevsamlingen
dagen efter, uppträdde profileleverna
och mellanstadiekören för alla klasser på
skolan. Istället för allsång hade vi denna
gång alldans! Nästa kvällskonsert är den
25 maj klockan 19.00. Välkomna!

Loppis & Hundcafé Emma
“Emma” ett loppis där du både
kan fika och ta med hunden.
Men det går också bra att
komma utan hund och man
kan även lämna in saker till
försäljning. Dock ej för stora!
Det ligger på Pepparvägen 15, alldeles
nedanför Hökarängsplan. Ett ställe som
fyller många funktioner för det är också
en arbetsplats för psykiskt funktionsnedsatta. Emma är en filial till “stora
Emma” som ligger på Lingvägen.
Det lyder under Farsta statsdelsförvaltning och låg tidigare i Tallkrogen.
Lediga jobb finns för arbetsträning och
är då biståndsbedömt. (Sökes genom
soc.)Köket ska snart byggas om och då
kommer allt att vara hembakat. Men
redan nu finns det godsaker att få till
kaffet och en smörgås går också bra att
beställa. Även hunden kan få något att
äta.

Till hunden finns hemstickade tröjor
att köpa samt hundfiltar.
Föreståndarna heter Ulla Hildén
och Åsa Nilsson, det är de som syns på
bilden med sina lugna och väldresserade
“vovvar”.

Prisena är billiga och bra, stället
både människo- och hundvänligt!
Öppettider: Mån, tis & tors 12-16,
ons 12-18, fre stängt.
Tel. till lokalen 08-508 18 252

Vi har
flyttat!
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

Vi finns nu på Pepparvägen 26.
Vi erbjuder en trygg hemtjänst genom trevligt bemötande,
kontinuitet, kompetens och tillgänglighet.
Kontakta oss gärna på telefon 640 13 58
eller skicka e-post till hemtjanst@hokangen.se
Du hittar oss också på vår hemsida www.hokangen.se
4

Söderortsvisionen

– planerade aktiviteter under våren 2011

Stockholmshem, Familjebostäder, stadsdelsförvaltningen
och hyresgästföreningen Genomförde en dialog kring
utvecklingen av stadsdelen och
viktiga frågor för framtiden, i
maj 2010. 800 personer kom
och lämnade 3000 förslag och
synpunkter.
Dessa förslag sammanställdes och tre
huvudfrågor lyftes fram:
• Bättre utbud av service och handel i
centrum
• Trivsammare och tryggare centrum
• Ett mer barn- och ungdomsvänligt
Hökarängen
Utifrån ovanstående teman har Stockholmshem, Familjebostäder och stadsdelsförvaltningen tillsatt tre arbetsgrupper som har arbetat fram olika projekt
och aktiviteter för att möta de önskemål

som framförts. Detta kommer att
presenteras under rubriken Återkoppling av dialogdagarna och genomföras i
Hökarängens centrum mellan 12 och 14
maj i år. Återkopplingen blir i samma
lokal som under dialogdagarna, dvs. på
Hökarängsplan 1. Alla är välkomna!
Bland annat kommer bostadsbolagen, stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret genomföra en storstädning i
området under våren och alla Hökarängsbor kommer att bjudas in till en
gemensam städkampanj under veckorna
17-19. Information om kampanjen
kommer ut i lokal press, inklusive Hökarängsnytt och på bostadsbolagens och
stadsdelsförvaltningens interna informationsblad och hemsidor.
Angående den sociala situationen i
centrum så har stadsdelsförvaltningen
tillsatt en socialarbetare som heter Olle
Jonasson. Olle kommer att genomföra
en inventering av hemlöshetsfrågor och
missbrukssituationen på torget.

Nämnas i sammanhanget är även
att Farsta Närpolis kommer att öka sin
patrullering i centrum under våren.
Olle och Söderledskyrkan hoppas kunna ha sin kaffevagn och aktion
för ”Ett levande Hökarängen” även
kommande sommar. Det var många
som uppskattade kaffevagnen och lite
sällskap på torget förra sommaren.
Gällande barn- och ungdomsfrågor
så har Farsta stadsdelsnämnd, utifrån
mångas önskemål, beslutat att flytta den
lokala fritidsgården från veckodagsområdet till Cigarrvägen. Den nya fritidsgården beräknas öppna i september i år.
Inför uppstarten har ett ungdomsråd
engagerats för att ge sina råd och förslag
till hur en modern fritidsgård kan se ut.
Flera aktiviteter är på gång och de
kommer att redovisas under dialogdagarna i maj.
Thomas Kultti
Projektledare Söderortsvisionen

Vårkollektionen snart här
Tobaksvägen 4

Vi bygger ut!
Under ombyggnadstiden blir det rörigt
men ha tålamod...
Det blir stort, luftigt
och jättefint när
det är klart!
Postens
utlämningsställe

Tel 94 18 49

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

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

Kläder för hela familjen till bra priser
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Konstiga Fönstret

Kemi???

Vårt vilda vinterväder – och Kemiårets mäktiga teman
– fick oss att senarelägga enskilda utställares perioder
– men 1 april startar de...
1–14 april
Edmund England:
Fotodokumentation av Högdalens
industriområde.

29 april–5 maj
Iréne Skarström:
Naturmotiv i akvarell, olja och akryl
samt
Valeria Acevedo-Wänefors:
Målningar och
konsthantverk

15–28 april
Berit Nyblom:
Textilarbeten i
lappteknik.

13–26 maj
Taina Laine:
Målningar i
akryl och olja.

6–12 maj
Kajsa Löv:
Teckningar &
målningar
samt
Alice Norén:
Konst i olika
tekniker

Du & vi alla & allt omkring oss
består faktiskt av kemiska
grundämnen... Fundera på
det när du nu kikar in i det

Konstiga Fönstret!

Vintersäsongen januari–mars: För kall
för enskilda utställare. Vi samlar de tre
månadernas teman till en utställning:
Konst & Kultur, Mode samt Klimat &
Energi.
Vårsäsongen 1 april–9 juni: Enskilda
utställare kan, om de vill, anknyta till
dess teman: Industri, Kärleken, samt
Vatten & Luft.
Mycket kan ses utifrån, men du är
välkommen att höra av dig om aktuell
öppettid för besök i Konstiga Fönstret till Britta Pärlebo 073-669 62 70.
Säkra öppettider visas annars i fönstret.

Kriget mot Förorten?

Välkomna att se utställningarna –
faktiskt dygnet runt – genom fönstren
i Hökarängens Stadsdelsråds lokal
Sirapsvägen 3, nära T-banans södra utgång. Utställarna anger själva i fönstret
om och när de har öppet.

Erikssons Mureri
Hökarängen

Vi fixar:

•Kök
•Badrum
•Plattsättning
Nä då! – Det är arbeten med rivning av den gamla panncentralen och tvättstugan
vid Onsdagsvägen som har börjat. Nytt lågenergihus med 25 hyreslägenheter,
mest 1:or och 4:or, kommer att vara klart för inflyttning i januari 2012.

Rotavdrag
Tel. 070-755 41 10
Dricker du

Erikssons Mureri dec-10.indd 1

11/20/2010 2:08:00 PM

Riktigt
Kaffe ?

Specialkaffe från
svenska mikrorosterier.

coffee town.se
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Det händer på
Den 1 april 2011 slår Malmö
Fria Kvinnouniversitet, MFK,
upp dörrarna till Konsthall C:s
lokaler. MFK startades, som
namnet skvallrar om, i Malmö
2006 av konstnärerna Lisa Nyberg och Johanna Gustavsson:
”Vi startade Malmö Fria Kvinnouniversitet, MFK, utifrån ett behov och
avsaknad av en plats där vi kunde
använda våra konstnärskap på ett sätt
som överensstämde med våra politiska
viljor. Vi ville att konst skulle betyda
mer för fler, vi ville politisera konsten
genom att både ställa frågor och ge
svar, genom att både påstå och ta oss
rätten att ändra oss. Vi var trötta på att
som konstnärer förväntas passivt spegla
samhället. Vi ville göra konst och vi ville
göra politisk förändring.” (från MFK:s
handbok ”Do the Right Thing”)

Till Konsthall C har MFK i sin
tur bjudit in koreografer, konstnärer,
aktivister och andra att anordna möten,
aktiviteter och kulturevenemang under
april och maj månad.
Kunskapsutbyten, undersökningar, samtal och fördjupningar är grunden för
MFK:s verksamhet, och till sina arrangemang har de ofta bjudit in personer
från mycket olika discipliner och arbetsfält. MFK:s projekt kommer därför inte
att bli en vanlig utställning utan snarare
en serie av händelser och evenemang.
Det nystartade Folkköket–Vardagsmat,
som drivs av Hökarängsbor, kommer att
finnas på plats under flera av evenemangen. Programmet annonseras på vår
hemsida och vid konsthallens entré lite
längre fram.
Den pågående utställningen Hem
ljuva hem har förlängts till 13 mars. Utställningen har möblerats om och utö-

kats med nya arbeten, bland annat med
fotografier och ljudupptagningar av
Anna Gribbe och Sanna Argus Tirén
från kollektivhuset Cigarrlådan i Hökarängen. De ger sin egen bild av hur
kollektivhuset växt fram och formats av
det dagliga livet i det.
Dessutom berättar klass 5A i Hökarängsskolan sin historia om Hökarängen
i utställningen History, Her story, Who’s
Story på Centrifug. Tillsammans med
konstnären Anna Högberg och klassläraren Ewa Tillbom har eleverna studerat
sin närmiljö och närmat sig begrepp
som identitet, demokrati och representation. Utställningen pågår till den 6
mars.

Söndagsgården – Nytt äldreboende i Hökarängen
Sara Wilhelmsson är verksamhetschef för nya äldreboendet
på Söndagsvägen. Hon och
projektgruppen för huset har
bjudit in Kastanjegården till
ett studiebesök med en kaffestund i det nyöppnade huset.

Hon berättar att det är Stockholms stad
som tagit initiativet till detta boende där
en enhet med 9 platser är helt anpassat
för döva och dövblinda äldre personer
över 65 år med omvårdnadsbehov. En
teckenspråksmiljö kommer att skapas
där respekten för dövkulturen kommer
att vara mycket viktig.

Att bli förstådd och kunna kommunicera på sitt eget språk blir allt viktigare
med stigande ålder, så också för döva.
Det finns 30 personer över 65 år som
är döva i Stockholm. Förutom omvårdnadspersonalen på Söndagsgården
så arbetar en verksamhetschef och fyra
gruppchefer som ansvarar för arbetsledning, bemanning och planering.
Sjuksköterskor finns på plats dygnet
runt. En läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut finns tillgängliga på vardagar.
Verksamheten drivs av Carema Care.
7

Totalt finns det plats för 54 boenden. Vi som var med på studiebesöket
gladdes åt de fina lokalerna där varje
enhet hade hemtrevliga gemensamma
utrymmen för måltider och samvaro och
möjligheten att gå ut på innergården
eller sitta på terrassen kändes härligt.
Vi hoppas att de boende på Söndagsgården kommer att trivas i vårt
grannskap.

Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Love Hallström:
Här är det bra att
bo.

Jonas Hallström:
Det är något
speciellt med
den här delen
av världen. Nära
naturen och ändå
nära till jobbet.

Nadine Rehn:
Alla människor –
harmoniska och
lugna, inte som inne
i stan. Det finns
natur här, men ändå
är det nära till stan.

Elvis Colhoun:
Bra pulkabackar,
mycket skog.
Trevligt folk.
Det som är bra,
är att jag bor här.

Robert Nyberg filosoferar
över jaktens
ideologi och teknik

Yvette BergColhoun:
Skogen! Närhet
till två badsjöar.
Gångavstånd till
tunnelbanan.
Bra mataffärer.

Samira Rehn:
Det är nära till
naturen. Det finns
frisk luft. Här finns
lugn och trygghet.

Stallföreningen
välkomnar nya och
gamla besökare
till stallet på
Onsdagsvägen 11.
Ponnyridning kl. 12.30-13.45
Klubbhuset är öppet mellan
12.00-15.00
Korvgrillning och café
Lördag den 12 mars har vi guidade
turer för barnen då vi berättar om
våra djur.
Lördag den 16 april har vi
påskpyssel i klubbhuset.
Lördag den 21 maj bygger vi upp vår
hinderbana för kaniner.
Ta med din egen kanin och
låt den prova på.

Kastanjebladet nedläggningshotat

Kastanjebladet har inte kommit ut med
sitt februarinummer. Med Gösta Fagergrens oväntade bortgång i höstas tappades
ledningen av redaktionen och det har inte
lyckats att få någon ny.
Ett annat bekymmer är ekonomin.
Tidningen har finansierats delvis av sina
annonser, men främst av 10 kronor per
år och hushåll av de lokala hyresgästföreningarnas fritidsmedel. Med tiden har
kostnaderna stigit, men inte intäkterna...
Det har inte heller kommit något svar
på den efterlysning av annonsförsäljare

som var införd i det sista numret från i
fjol.
Tidningen var från början ett informationsblad från det dåvarande socialdistriktet. Namnet Kastanjebladet med den
kända logotypen, ritad av Börje Åkerström
kom till 1990, alltså för mer än 20 år
sedan. Sedan det sociala områdesarbetet
avvecklats i samband med stadsdelsnämndsreformen 1997 har tidningen
givits ut fyra gånger om året av de boende
i östra Hökarängen. På senare år av den
ideella föreningen Kastanjegårdens Vänner

Ring till Stallet för mer
information 604 65 75
besök gärna vår blogg
www.starrmyran.blogg.se
Välkomna!
i samarbete med de lokala hyresgästföreningarna. Men nu är det alltså kris. Om vi
inte lyckas förnya redaktion och annonsförsäljning kommer vi att tvingas lägga ner
Kastanjebladet. Ett nummer i maj blir i så
fall tidningens sista.
Styrelsen för Kastanjegårdens Vänner
Om du har synpunkter eller förslag i
denna fråga, hör gärna av dig till vår
ordförande:
Magnus Marcks, tel: 0703 43 62 79
e-post: magnus.marcks@musek.se

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, Kerstin Björkman, Gunnar
Andersson. Ansvarig utgivare Louise Modig Hall. Redaktionen når du via info@hokarangenssdr.se

