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Hökarängens Stadsdelsråds hemsida: 
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: Screentryckt laminerat 
glas som utsmyckning i entrédörr i 
HSB-hus Pepparvägen 49 Hökarängen. 
Konstnärer: Gunvor Larsson  och 
Susann Wallander. Foto: Peter de Ru

Hökarängsnytt är en lokal tidning i 
Hökarängen.
Den ges ut av Hökarängens Stads-
delsråd som är en ideell fören-
ing – en paraplyorganisation för 
föreningar som driver verksamhet i 
Hökarängen. Rådet har till syfte att 
driva gemensamma frågor av över-
gripande art. Det gör vi för att vi tror 
på att delaktighet och samarbete 
i föreningslivet gynnar det lokala 
utvecklingsarbetet.
Tidningen delas ut av föreningar 
och av boende.
Vill du annonsera eller ge tips på 
något som du tycker passar i tidnin-
gen, hör av dig till redaktionen
info@hokarangenssdr.se.

Filmklubben 
“Surr-Surr” 
Hyresgästföreningen Vävstolen 
och Konsthall C presenterar:
Årets sista SURR-SURR*
Den här gången är det kollektivet 
Cigarrlådan på Tobaksvägen som väljer 
film.  Onsdagen den 7 december kl 19 
visas den klassiska Beatles-filmen Yellow 
Submarine (Gul gul gul är vår undervat-
tensbåt) från 1968 som bygger på deras 
musik.
Missa inte Cigarbox choir som inleder 
visningen med en egen Beatles-låt!
Filmen visas som vanligt i Vävstolens 
lokaler på Pepparvägen 9A. Förutom 
film serveras fika till självkostnadspris, 
och det är fri entré!        
      Välkommen!

Ridande Lucia i Östra 
Hökarängen
Den 13 december rider Lucia med sång 
och fackeltåg genom veckodagsområdet.
Luciatåget startar kl.18.00 vid Starr-
myrans parklek och avslutas utanför 
Kastanjegården ca 19.00
Då kröner Hyresgästföreningen årets 
Lucia med ett smycke. Medan vi väntar 
på Lucia bjuder Kastanjegården de bo-
ende i veckodagsområdet på risgrynsgröt 
och skinksmörgås.  
Välkomna!
Arr. Hästmyrans Stallförening och 
LH Veckodagsområdet

LH Hauptvägen/Kon-
solvägen
Kommer att vara vilande på grund av 
att det inte finns någon styrelse. Vi 
kommer att byta cylinderlås på lokalen. 
Du som bor i området, prata med dina 
grannar om att försöka bilda en styrelse!
Om det något du undrar över ring
Hervor Holm, 073-735 62 07
Sydoststyrelsen
Pepparvägen 9B

Folkköket
“Söndagen den 27e november öppnar 
vi portarna för folkköket Vardagsmat 
i Hökarängen. Vi huserar i en lokal på 
Hauptvägen 35. Folkköket består av ett 
gäng hökarängsbor som gått samman 
för att skapa ett utrymme att mötas och 
samtala över en bit vegansk mat!  Alla ska 
ha råd att äta, så man betalar det man 
kan! Folkköket kommer att vara öppet på 
Hauptvägen 35 varannan söndag (udda 
veckor) från och med den 27e november  
mellan klockan 15 och 18.

Alla är hjärtligt välkomna!!”

Kastanjegården
Caféet är öppet
månd-torsd  kl. 10.00-15.00
fredagar       kl. 10.00-12.00 
Bridge
månd.   12.30-16.00
torsd.    17.00-20.00 
Jullunch den 19 dec. kl. 12.00
Anmäl till Kastanjegården
begränsat med platser.
Kostnad 100 kronor. 
Julgransplundring för alla barn
den 22 januari kl 13–15. 
Kastanjegården stänger den 19 decem-
ber och öppnar igen den 9 januari. 
God Jul och Gott Nytt År önskas alla 
Kastanjegårdens gäster. 

LH Veckodagsområdet, 
Söndagsvägen 3 Du som bor i LH Väv-

stolens område.
Vi har i dag en Filmklubb i vår lokal. Vi 
visar film ca 3 ggr per termin. Se notisen 
ovanför! Vi kommer att inviga Trollsko-
gen i vår. Den ligger emellan Piprensar-
vägen 7-9. Du som inte har varit där 
kom och se våra olika troll!
Vad vill ni hyresgäster få ut av oss, vilka 
aktiveter vill ni ha i lokalen? Kom och 
snacka med oss – vi finns här för din 
skull!

Hervor Holm, Ordf LH Vävstolen 

AMANDA

Smörgåstårtor & Tårtor på betällning
Lunchservering  .  Avhämtning

Café
Tel 93 92 80

Öppet alla dagar

Amanda dec-10.indd   1 11/20/2010   11:40:56 AM

Smörgåstårtor & Tårtor på beställning
Lunchservering  .  Avhämtning

Klipp ut kupongen och få

10% rabatt
på valfri vara.

Du hittar oss här:
Hökarängsplan 18

Vi har öppet:
Vardagar 10–18

10%
rabatt

Rabatten gäller valfri vara i sortimentet.
Dock ej läkemedel eller varor på recept.

Giltig t.o.m. 31/12 2011. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Kupongen endast giltig i Kronans Droghandel Hökarängen.
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IF Olympia – Hökarängens idrottsförening
Hej alla Hökisbor!
Vi vill uppmärksamma 
vårt arbete för barn 
och ungdomar i Hökar-
ängen/Farsta.
IF Olympia är en anrik fotbollsförening 
som snart fyller 100 år (2014) och vi har 
vår hemvist och lokal på Piprensarvägen 
i Hökarängen. Vi har ett A-lag herrar 
som kämpar i div. 7 men som gärna 
vill upp i seriesystemet. Föreningen 
har en huvudstyrelse som ansvarar för 
helheten (riktlinjer, mål, ekonomi) och 
tar övergripande beslut samt ett ansvar 
för seniorsektionen. I vår klubb är alla 
välkomna och det skall alltid vara roligt 
att idrotta. Vi ser vår förening som en 
viktig del i människors sociala samspel, 
integration och hälsa. Vi vill bidra!!

Vår optimala vision är att få förvalta 
Hökarängens bollplan (med konstgräs), 
klubbstuga i anknytning och att driva 
eftermiddagsverksamhet med fotbolls-
profil. Eftersom jag Micke Bodell är 
uppväxt i Hökarängen och en stolt Hö-
kisbo så ser jag stadsdelen som ett litet
”Åshöjden” (böcker av Max Lundgren) 
som bör ha en egen stark idrottsfören-
ing i samklang med kommunens och 
näringslivets resurser. Vi söker sponsorer 
som är lokalt anknutna och får gärna 
kontakta mig om man vill synas på våra 
overaller och matchställ.

 2010 bildade vi ungdomssektionen 
under IF Olympia (7/11) för att få 
ett ökat fokus på barn och ungdomar. 
Denna satsning har slagit mycket väl 
ut och vi har idag ca 30st aktiva barn/
ungdomar i vår förening. Det som gör 
oss unika är att vi låter alla få vara med, 
tjejer som killar, barn med ett utvecklat 
bollsinne och de som bara tycker det 
är kul. För hos oss är alla stjärnor, våra 
stjärnor. 

 Hos oss får alla vara med och spela 
match! Självklart måste man först träna 
med oss men sen blir alla uttagna som 

vill, kan eller har lust. Vi kanske inte 
vinner alla matcher men vi har alltid ro-
ligast på plan och vid sidan av plan. Hos 
oss får alla växa och bli fotbollsälskande 
spelare i sin egen takt. Det som gör en 
så stolt är att vi inte har en matchvin-
nare utan ett helt lag. Vi har inte så som 
alla andra lag fasta platser utan låter alla 
spelare få prova att spela på de platser de 
själva helst vill spela, naturligtvis försö-
ker vi att få dem spela på en plats som 
vi tror gagnar dem och deras utveckling 
men det är upp till barnet att bestämma. 
Detta kan ibland göra det problematiskt 
för oss som ledare när man ibland har 
7 st målvakter eller 7 st anfallare. Det 
brukar dock lösa sig ganska snart.

 Vi har idag 3 lag (2001/02, 2003 
och 2004/05), där tjejer och pojkar spe-
lar tillsammans. Anledningen till detta 
är att tjejerna utvecklas mycket snabbare 
och växer i sin roll som kompis mot 
pojkar som annars brukar ta mycket 
av energin och tid. Samtidigt kan vi se 
att pojkarna växer och ändrar sin syn 
och uppförande mot tjejer. Vi har idag 
5 st tjejer, och söker fler. Är du en tjej 
mellan 5–10 år eller har en dotter i 
denna ålder, gå då in på www.ifolympia-
ungdom.se eller maila till ifolympiaung-
dom@gmail.com. Vi söker naturligtvis 

också fler pojkar och ledare.
 Jag själv blev ledare i klubben under 

sommaren 2010 och har inte ångrat mig 
en sekund. Det är fantastiskt kul att se 
barnens glädje i att lyckas och få vara 
med att hjälpa dem ta ett nästa steg i 
sin utveckling. Vi värnar mycket om 
våra värderingar och teamkänslan. Det 
vore underbart att kunna få in några fler 
ledare som vill hjälpa till och utveckla 
sina och andras barn. 

 En annan sak som gör en stolt är 
att se så många nationaliteter i våra lag. 
Barnen härstammar från mer än 12 
olika länder. Detta skapar en underbar 
dynamik men lär också barnen mycket 
om varandras kulturer och att ta hänsyn. 

 Nu i november går vi in och börjar 
vår inomhusträning som kommer att 
ske på söndagsförmiddagarna i Ma-
gelungsskolans idrottshall. Vi tränar 
idag 1 gång i veckan men kommer 
under våren köra 2 träningar per lag, en 
med fokus på kul och spel och en med 
fokus på kondition och teknik.

Lars Arvidsson
Ordf och ledare
IF Olympia Ungdom

Michael Bodell
Fd. Ordförande (nu ledamot)
IF Olympia Huvudstyrelsen
Tel: 070 343 70 16

Sista helgen innan jul spelar vi 
i Olympiaden, Olympias egna 
inomhusturnering i fotboll. Det 
är ett bra tillfälle att träffa oss 
och börja spela med vår klubb.

Välkomna! 
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Dags att söka skola:

Utveckla intressen i Hökarängsskolans profiler
Musikprofil

Unga med musikdrömmar väljer Hökarängsskolans 
musikprofil för att lära sig spela och sjunga på scen. Under 
ledning av behöriga och kompetenta lärare och tillsammans 
med kamraterna i musikprofilgruppen lär sig alla att spela 
gitarr, bas, synt och trummor och att sjunga allt från visa till 
rock. Ensemblespelet är det centrala, men eleverna får också 
utbildning i teori och gehör, röstvård, körsång och musikhis-
toria. Alla lär sig att stå på scen och framträda inför publik. 
Musikprofilens elever uppträder både i skolan och ute på 
spelningar i närområdet eller på uppdrag. Att sköta tekni-
ken runt framträdandena är också en del av utbildningen. 
Utbildningen i musikprofilen ska ge möjlighet att söka sig 
vidare mot högre musikstudier på gymnasiet. Pojkar och 
flickor som ska börja i årskurs 6 eller 7 kan söka till musikprofilen med start 2012. 

Alla Hökarängsbor (och andra) är hjärtligt välkomna på musikprofilens konserter i 
skolan. Närmast inbjuds alla till en stämningsfull luciamorgon den 13 december 2011.

Basketprofil
Flickor och pojkar som spelar basket på klubbnivå söker sig till Hökarängsskolan 

för kvalificerad träning med baskettränare Joakim Samuelsson från Polisen Basket. 
Under hans ledning förbättrar spelarna sina individuella kunskaper i allt vad basket 
innebär: skott, passningar, försvar, returtagning och spelförståelse. Taktiska och tek-
niska färdigheter för bästa möjliga resultat tränas. Hökarängsskolans basketlag deltar 
i Skol-DM och Skol-SM och har tagit guldmedaljer flera år. 

Med basketcoachen på Hökarängsskolan kan skolan tidigt börja med basket för 
de allra yngsta eleverna på raster och på eftermiddagar och på så sätt uppmuntra till 
rörelse och idrott och locka fler till en sund livsstil.

Idrottsprofil
Många vill ha mer idrott i skolan. Det kan man få i Hökarängsskolans idrotts-

profil. Bred kunskap och färdigheter i flera olika idrotter är viktigt för att utvecklas 
allsidigt och kunna växla mellan olika aktiviteter. Och också för att kanske senare i 
livet sadla om från en idrott till en annan. Därför är idrottsprofilen inte specialiserad 
på någon enskild idrottsgren utan vänder sig till flickor och pojkar som vill ha mer 
idrott och prova på andra idrotter än man vanligtvis tränar. Genom att erbjuda mer 
tid för idrott har Hökarängsskolan kunnat höja den personliga färdighetsnivån för 
den enskilda eleven och med idrotten som gemensam nämnare skapa god gemen-
skap. 

Gott Nytt År! Med 
kvalitetsfyrverkerier

från Hammargrens
Stort urval!

Hökarängsskolan bjuder in till informationskvällar 
för föräldrar och barn:
Förskoleklass:  Onsdagen den 18 januari 2012, klockan 18.30
Högstadiet:  Onsdagen den 25 januari 2012, klockan 18.30

Lises Klipperi
Önskar gamla & nya kunder 
Välkomna! 
Klipper hela 
familjen

Tidsbokning! 
Drop in i mån av tid.
Öppet: Tis–Fre 10–18, lörd 10–14

Tel: 08 – 120 99 399
Sjöskumsvägen 2-4
Alla kunder önskas God Jul!

Hökarängsskolans 
musikprofil

presenterar stolt:
Hökarängens julspel

Onsdagen den 21 december 19.00
Lokal: Söderledskyrkan 

Välkomna!
Hökarängsskolan



5

Glaskonstnärerna under takåsen
Att besöka Susann och Gunvor är en upplevelse. Deras ateljé är rymlig och ljus med höga fönster. 
En kreativ miljö, som vittnar om en sjudande verksamhet... 

Konstnärer flyttar in
Stockholmshem förvaltar en 
stor del av fastigheterna i 
Hökarängen och gör därför 
en utvecklingssatsning i Hö-
karängen. I våras startade 
projektet Hållbara Hökaräng-
en och en del i projektet är 
en satsning på konstnärlig 
verksamhet. 
I Hökarängen finns redan idag mycket 
konstnärlig verksamhet och Höka-
rängens stadsdelsråd har sedan starten 
engagerat sig i kulturfrågor. Här finns 
en konsthall, ateljéer, ateljélägenheter 
och ett flertal boende som är verksamma 
inom konst och musik.

- Vi ser stor potential i att förstärka 
den konstnärliga verksamheten i To-
baksområdet. Genom att samla många 
konstnärliga verksamheter stöttar de 
varandra och bidrar till en mer levande 
stadsdel, säger Emma Henriksson, pro-
jektledare för Hållbara Hökarängen.

För att få en mer levande stadsdel 
uppmuntrar Stockholmshem konstnä-
rerna till att ha publik verksamhet t ex 
i form av öppna ateljéer, försäljning, 
kurser eller workshops. Igenbommade 
fönster är inte OK. I området finns ett 
tiotal ateljéer idag. Stockholmshem har 
reserverat ytterligare elva lokaler för 
konstnärlig verksamhet och fler är på 

gång. Dessa håller på att hyras ut och 
sju kontrakt är redan tecknade.

En annan viktig del i projektet är 
centrumutveckling. Även centrum får 
sig en dos konst. I november öppnade 
Henrik Gallon tatueringsstudio på 
gågatan. Innan Henrik började tatu-
era så jobbade han som illustratör och 
det känns att han kan teckna. I somras 
kammade Henrik hem två prestigefyllda 
priser Best of convention och Best of 
saturdays awards på Tattoo Jam 2011.

Henrik kommer att använda den 
yttre delen av lokalen som galleri och 
först ut är illustratören Magnus Bloms-
ter. Så det går bra att titta in även om 
du inte ska tatuera dig.

Hållbara Hökarängen har en blogg 
där du kan följa arbetet med utveck-
lingen av Hökarängen, men även lite 
smått och gott om saker som finns och 
händer här. Bloggen innehåller också 
personporträtt på människor som bor 
och verkar i stadsdelen och reflektioner 
kring hållbar stadsutveckling. http://
hallbarahokarangen.com/

Bertil & Emma

Två glada glaskonstnärer, Susann och Gunvor, i ”Ateljé 16”, ateljévåningen högst upp 
ovanför Konsthall C / Cigarrvägen 16.  Foto: Britta Pärlebo

Hyllorna är fulla av prov på deras alster, 
framställda i ovanliga materialkom-
binationer och med olika intressanta 
tekniker, konstglas, gjutet glas, blåst 
glas, glasmosaik i betong, samt screen-
tryckt laminerat glas, som nu pryder 
några portar på Pepparvägen här i Hö-
karängen. Susann och Gunvor har ofta 
samarbete med småländska glasbruk.

Gunvor är till yrket även arkitekt. På 
hennes ”materiallista” står förutom glas 
även metall, textil, trä, papper, betong, 
skinn, plast, kompositer och blandma-
terial. 

Susann berättar, att hon har arbetat i 
många olika material, men ständigt åter-
kommit till glaset. Bräckligt, men ändå 
så starkt, att materialet kan bära upp ett 
helt hus...               Britta Pärlebo

Julklappstips
Hos oss kan 

du köpa 
presentkort 

för olika 
behandlingar.

köp 5 behandlingar 
– betala för 4!

Du hittar vårt utbud av behandlingar på
www.friskvard.info.se

sirapsvägen 3
HÖkArÄnGens CentrUM

tel 605 00 90

CeviCheria aji y ajo

RestauRang & CateRing

HökaRängsplan 5
Mån–Tors 11–15 • Fre–Lör 11–18
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Stockholmshem bygger 
passivt på Onsdagsvägen
Längst in på Onsdagsvägen, 
är det just nu full byggaktivi-
tet. I maj 2012 ska det vara 
klart för inflyttning i det nya 
passivhuset som Stock-
holmshem bygger i kvarteret 
Trettondagen.  
På Onsdagsvägen i Veckodagsområdet 
bygger Stockholmshem ett så kallat 
passivhus med 25 nya hyreslägenheter. 
Ett passivhus är mycket energisnålt och 
värms i huvudsak upp av den kroppsvär-
me som de boende alstrar, de elektriska 
apparater som används samt av solens 
strålar. 

Passivhuset på Onsdagsvägen kom-
mer att använda mindre än hälften så 
mycket energi som dagens byggregler 
kräver. Huset kommer att ha solfångare 
på taket för uppvärmning av varmvatt-
net, främst under sommaren. Varmvat-
tenförbrukningen kommer att mätas i 
varje lägenhet och hyresgästerna kom-
mer att betala för det vatten de använ-
der. För att inomhusklimatet ska bli bra 
även under sommaren kommer de flesta 

Det nya passivhuset på Onsdagsvägen som det kan se ut när det står klart, inflyttning är 
planerad till maj 2012

fönster att ha utanpåliggande jalusier 
som kan skärma av solen.

Byggandet inleddes med att en 
gammal stortvättstuga på platsen revs 
på senhösten 2010. Klart för inflyttning 
blir det i maj nästa år. Marken kring 
huset kommer sedan att ställas i ordning 
under sommaren.

Restaurang & Take Away

Dagens Lunch
65 kronor

 
Hökarängsplan 24

123 56 Farsta
Tel. 08-5309 1551

 
Öppettider

Måndag – Fredag 11:00–21:00
Lördag – Söndag 12:00–21:00

Välkommen!

     Hökarängens 

Klippotek
Professionell hårvård 

för hela familjen
Vi säljer Presentkort!
Hökarängen Centrum

Öppet mån-fre 9.30-18.00, lör 10.00-14.00

Tel 08-94 51 50

Frisörsalong
Top StyleTop Style

Drop in & Tidsbokning

Dam Herr Barn
Hökarängsplan 22 (Brevid bankomaten)

Tel: 08-94 35 93

Gamla och nya kunder är 
hjärtligt välkomna!
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Nya Morris
En solig höstdag i november, tittar jag in i 
den nya fritidsgården Morris. 
Den ligger en trappa upp i ”pannhuset” 
eller ”blå taket”, som det också kallades 
en gång i tiden och då var det en ung-
domsgård där. I samma hus finns också 
den gamla tvättstugan och Konsthall C, 
adressen är Cigarrvägen 16. 

Det doftar mat när jag kommer upp 
för trapporna. Där hälsas jag välkom-
men av Anna Persson och Patrik Söder-
gren som jobbar här. Det är nytt och 
fräscht, nyrenoverat!

Man väntar just in ett gäng elever 
från Skönstaholmsskolan, som har haft 
språkundervisning i Hökarängsskolan. 
De ska äta lunch på Morris och bekanta 
sig med den nya fritidsgården.

Det känns som om detta ställe har allt!
Fritidsgården är öppen alla dagar utom 
lördagar och är avsedd för ungdomar i 
årskurserna 6–9. Men på Morris finns 
det dessutom linedance för pensionärer, 
Måndagar klockan 14- 15.30.
Måndag, tisdag och onsdag, vanlig 
fritidsgård för ungdomar mellan 18.30- 
21.30. Fredagar 18.30–22.30.
Torsdagar endast flickor, 16.00–21.00.
Onsdag 18.00–21.00 för särskolan, 
13–21 år, för ungdomar med funktions-

Konstiga Fönstret 
Sista utställningen för säson-
gen: 25 nov—8 dec Arbetsfo-
rum Farsta sdf/Ledare Chris-
tina Sjöberg-Gunn/Textil & 
Hantverk samt Kaffe & Hem-
bakt till humana priser. 
Under vintern ordnar Kon-
stiga Fönstret träffar för både 
“gamla” och nya utställare. 
Inbjudan kommer! Enskilda 
utställningar planeras åter 
i vår, fr o m 30 mars. (Info: 
ozike@comhem.se)
Emellertid: Under vintern 
mjukstartar Konstiga Fönstret  

KONST IGA  TEATERN 
med bl a musik- & berättar-
stunder i lokalen, Sirapsvägen 
3, i Centrum. Aktuellt program 
meddelas i fönstret, eventuellt 
även i lokaltidningen ”Mitt i” 
och ”Det händer i Farsta”.

nedsättning. Söndag 14.30–17.30 även 
då för särskolan.   
Vad gör man här då som är så kul?: Man 
försöker att få ungdomarna att röra på 
sig och få in dem i föreningslivet med 
bl a dans, biljard, pingis, pyssel och 
tävlingar. Man bakar och har café.

”Snabb slant”= unga får söka stipen-
dium för att ordna något kul för andra 
ungdomar inom Stockholm stad. (Ett 
projekt som är populärt.) I vår kommer 
det även att finnas en hiss i fastigheten.

Telefonnummer till Morris är 
08-50819714 och mailadressen till 
Anna är: anna.persson@stockholm.se

   Kerstin Björkman

Postens 
utlämningsställe

Tel 94 18 49

Handla den goda

Julmaten
Vi hjälper dig med 
hemkörning!
God Jul!
önskar Lars-Göran m personal

Postens 
utlämningsställe

Tobaksvägen 4

Äkta Kolgrill
Grekiska 

Specialiteter
Erbjudande

En maträtt & En Starköl
100 kr

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

08-604 80 07

Kreta

Kreta annons dec -10.indd   1 11/22/2010   8:25:12 PM
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Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Margareta Davidsson
Det är lugnt och 
skönt. Och så hoppas 
jag att spåret i skogen 
får vara kvar. Bra att 
det har kommit ett 
apotek!

Maria Nordell
Nära till grönom-
råden och trevliga 
grannar.
50-talsmiljön i 
hökarängen är fin.

Kjell Nielsen
Naturen och skogen, 
att man kan plocka 
svamp och blåbär. 
Född och uppvuxen i 
Hökarängen, så han 
vet vad han talar om.

Rikard Pettersson
Att det är nära till allt 
och alla. Det tycker 
den ganska nyinflyt-
tade ”dagpappan” 
Rikard.

Arne Johansson
Bra att vi har fått 
apotek. Fint att vi har 
nära till mataffärer.

Lennart Johansson
Närheten till naturen 
och de outbyggda 
gröna oaserna. Bra 
att man har börjat 
satsa på Hökarängens 
centrum.

The stuff here is for free!  
Ta vad du vill ha – gratis! Lämna gärna det DU inte vill ha här!
“Sluta slänga – ditt skräp kan bli andras glädje!”
Våra hyreshus har många tomma utrym-
men, i källare exempelvis. Där står bråte 
och skräp, källaren är inget mysigt ställe, 
det vet alla. Dessa utrymmen skulle 
kunna användas av hyresgästerna, bli 
trevligare. Man skulle kunna sätta upp 
en boxningssäck, ha en byteshörna eller 
något annat som får grannar att mötas 
och bli glada! Tyvärr kan det ibland vara 
svårt att få fram idéer till bostadsföreta-
gen och ibland tar det tid och kraft att 
vänta på godkänt. Då det finns engage-
mang och kraft är det ibland bättre att 
bara göra verklighet av sin idé!

Detta är bakgrunden till Vår Hörna.
Till en början användes tidningså-

tersamlingen på Hauptvägen, vi hängde 
kläder vi inte ville ha på galgar, snygga 
klänningar, och ibland hade vi även 
annat att bli av med. En kväll ställde 
regnet till det- vi fick släpa in allt. En ny 
lösning fick kommas på...

Så, istället för att gnälla eller vänta på 
att någon fixar saker åt en kan man göra 
det själv. Do it yourself-tanken är på sin 
plats... vi börjar vi med tvättstugan... 
Efter att ha kollat upp idén med några 
vänner på Facebook visade det sig att 
andra haft något liknande i deras hus:
Röster om byteshörna som idé: 
“Hyresgäster använder rum i källaren 
som gemensamt bytesrum”
“I Majorna Göteborg...”
“I Vårberg...”

”I grovsoprummet i Årsta...”
“I tvättstugan i form av gratishylla där 
man kunde ställa saker...”

Så en kväll samlade vi ihop våra 
grejer och inredde en liten hörna i 
tvättstugan på Hauptvägen (backen). 
Reglerna är enkla: det ska vara fräscht, 
inget skräp och ingen mat. Ta men 
bidra gärna också. Denna hörna har gett 
upphov till många spontana samtal med 
grannar. Många tycker det är en kul idé 
och vill bidra själv. Något att småprata 
om i tvättstugan...

Byteshörna: bra för miljön, socialt, 
bygger broar och ger glädje... Kolla in 
”Vår hörna–Hauptvägen” på facebook, 
där finns bilder och små kommentarer. 

Mail: var.horna@gmail.com

///Vår hörna

Vardagspoesi  med spets
Homeland, red shoes and a basket on head
En bukett kastad i vinden 
En resa på två hjul
En hemlig kärlek på bal
Psst … jag älskar dig
Vi  och  våra vänner på en fest
I vår port  pepparvägen 45
Du och jag och alla andra
Ses där!
Nära bergets viskningar om imaginary 
homelands
Och regnets sång  i sommarnatten

Robert Nyberg


