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Hökarängens Dag 2 juni
Bikupor i Tobaksområdet
Polisen på utbildning
Konstiga Teatern

Hökarängsnytt är en lokal tidning i
Hökarängen.
Den ges ut av Hökarängens Stadsdelsråd som är en ideell förening
– en paraplyorganisation för föreningar
som driver verksamhet i Hökarängen.
Rådet har till syfte att driva gemensamma frågor av övergripande 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 tidningen, hör av
dig till redaktionen
info@hokarangenssdr.se.

Gemenskap, grannskap och konst
Vad vill vi med Hökarängen?

Hur uppnås känslan av samhörighet i ett
större samhälle, en stat, var en fråga som
sysselsatte folkhemsbyggets planerare. I
efterkrigstidens gemensamhetsbygge var
målet att skapa en stark allians mellan
staten och den enskilda medborgaren, där
traditionella samhörigheter som familj,
släkt och arbetsgivare fick minskat inflytande. I Stockholms stadsplanekontors
förarbete (1945-1952) till Generalplanen
för Stockholm diskuteras hur ”sociala
enheter” ska kunna uppstå inom staden.
Enheter som underlättar för gemenskaper.
Utredningen ger inga konkreta svar
och hävdar att det finns för lite kunskap
om hur känslan av samhörighet uppnås
med mätbara medel. Det konstateras att
den sociala enheten inte bör vara större
än att alla känner igen och kan hälsa
på varandra. Hökarängen blir ett tidigt
reellt exempel – ritat enligt grannskapsplaneringens ideal med inbyggd småskalighet och många gemensamhetsutrymmen som t ex centraltvättstugor. Ett
folkhemsbygge för och av allmännyttan.
I utredningen föreslås även instiftandet av ”stadsdelsråd”, en form av
decentralisering av makt, som ska få
den enskilda medborgaren att känna
samhälleligt ansvar. Ett slags gräsrotsdemokrati på initiativ uppifrån. Stadsdelsråden förverkligades tyvärr inte under
folkhemsbyggets tid. Vi får vänta ända
fram till 2003. Då dyker det till slut
upp – men då på de boendes initiativ i
Hökarängen – en förening som kaxigt
tar namnet ”Stadsdelrådet”, och bland
annat lägger grunden för Konsthall C.
Idag, 2012, talas det sällan om att
bygga gemenskap, och ingenjörskonsten
drivs hellre av ekonomiska än sociala in-

Verksamhetsplan för 2012
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. Rådet skall stödja Stadshusets Söderortsvision där
fokusområde Hökarängen ingår. Pågående projekt är AB Stockholmshems projekt Hållbara Hökarängen. Planerade projekt är: Världsarv Söderort,ett lekfullt
projekt som genom att ta tillvara invånarnas förslag på kvalitéer i Söderort tar
tillbaka tolkningsföreträdet till förorten.

Mötesplatser
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 medlemsföreningarnas behov
av möteslokal. 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. Ansökan skall göras till
Stadsbyggnadsnämnden om att bli en remissinstans.

Hälsans Stig
Rådet ska verka för att Hälsans Stig i Hökarängen blir mera känd och att stigen
kompletteras med kultur och andra aktiviteter. Verka för att Hälsans Stig skall
tas med i Stadsdelens Folkhälsoarbete

Information
Rådet ska ha en hemsida med länkar till medlemsföreningarna. 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
informationsblad mejlas ut till medlemsföreningarna.

Hökarängens Arkiv
Rådet skall fortsatt arbeta för att digitalisera arkivet och göra det mer tillgängligt, bevara och sprida kunskap samt skapa intresse för Hökarängens historia.
Arrangera en ”Öppet Arkiv” dag.
tressen. Stora delar av Stockholms bostadsbestånd har privatiserats och allmännyttans
bostadsbolag drivs på samma premisser
som den fria marknadens företag. Förorter
som Hökarängen måste göras attraktiva,
och städer som Stockholm måste bli ”en
stad i världsklass”. Politiker och bostadsbolag satsar på att ge områden och städer nya
identiteter och profiler. I Hökarängen ska,
som i så många andra fall, en satsning på
konst och konstnärer leda till ett uppsving
och ”social hållbarhet”. Konsthall C:s
närvaro i området är en av anledningarna
till detta. Tomma källarlokaler hyrs ut som
ateljéer till konstnärer och Tobaksområdet
(grannskapet runt Konsthall C) blir navet i
ett nytt ”konstkluster”. Övergivna butikslokaler i centrum fylls med nya restauranger
och ett efterlängtat apotek. Områdets
organisationer och verksamheter bjuds in
att medverka och påverka. Allt väl så långt.
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Men, det går samtidigt inte att låta bli att
oroa sig för att ökad attraktivitet också
innebär höjda hyresnivåer, fler bostadsrätter och att konsten – den här gången med
Konsthall C i spetsen – gräver sin egen
grav, både praktiskt och ideologiskt. Att
konsthallen, istället för att vara en del av
ett grannskap, blir motor för splittring och
segregering.
Under 2012 vill vi på olika sätt fokusera på den förändring som Hökarängen
genomgår just nu. Liknande förändringar
pågår på flera andra platser i Stockholm.
Den 8 maj, samma dag som denna tidning
kommer ut, arrangerar förbundet Allt åt
alla det årliga evenemanget Stadskampsveckan (7-13 maj) samtal på Konsthall C.
Årets tema är klassegregering och gentrifiering. Välkomna!
/Kim Einarsson, Konsthall C

Program

Hökarängens Dag 2 juni
Kl. 11.00 Nya stadsdelsdirektören Steinunn Håkansson
klipper bandet och inviger 60-årsfesten
Jubileet börjar med TREHJULINGSPARAD, se nedan.
Kl. 11.30 Trollkarl underhåller barnen
Kl.12.00 Punsch underhåller från scen
Kl.13.00 Hökarängsskolan sjunger
Kl.13.30 Konsensuskören
Kl.14.00 Musikinslag från Farsta församling
Kl.14.30 Touch of Blues
Kl.16.00 Avslutning
Dessutom! Cykeltaxi, loppis, café, taidouppvisning, lotteri, tipspromenad, fotoutställning, filmvisning
Brandkåren och närpolis är på plats för info och för barn att kolla bilarna.
Miljöbuss på plats kl. 12-16 Här kan du lämna hushållens farliga avfall och småelektronik.
Du som vill låna plats för loppisbord hör av dig på tel. 0761-218 482 eller 508 191 02
Konsthall C, Cigarrvägen 14 och Öppna ateljéer.
Café och glassförsäljning, Öppet kl 12-17
Konstiga fönstret, Sirapsvägen 3, 2-7 juni Fotoutställningen ”70 talets hippiekultur i Farsta” m foton av Per Björn Ö 11-16
Söderledskyrkan öppet kl 13.00-14.30, Prinsesskola för killar och tjejer mellan 4-6 år som är sugna på äventyr.
Avslutas med kröning och diplomutdelning!
Kyrkvandring, Start Kl. 15.00 vid Hyresgästföreningens Vävstugans lokal som var den första kyrklokalen i HökarängenStarrmyrans parklek och stall, Onsdagsvägen 11, öppet kl 12.30-14.00 med tåg, ridning, grill, popcornmaskin

Trehjulingsparad 2 juni 2012

Plaskdammsfestivalen

Den första gågatan i Sverige fyller 60 år. Det firar
vi med en Trehjulingsparad för alla barn!

En festival för barn vid Fagerlidsparkens plaskdamm i Hökarängen 15 juni kl 13.00-18.00

Plaska, lek, bygg en båt, ta med vänner, släktingar, badankor och flytmojänger. Unga som gamla kom och grilla korv, fika, sola och umgås
-– alla är välkomna att fira plaskdammen och sommaren med oss!
PROGRAM
Badanksträff kl 13.00 - Låt din favoritbadanka träffa andra ankor i
plaskdammen.  
Plask! Pantomimteatern spelar barnteater i plaskdammen kl 14.00
och kl 16.00  
Barbros bästa lekar kl 16.30 Barbro Samuelsson IPA leder roliga
lekar för barn och vuxna
Konsert med japanska Taiko-trummor kl 17.00 med Andrew och
Camilla.c.Hickman
Gummibåtsrundturer pågår hela dagen
Såpbubbel-lek IPA Barns rätt till lek håller i en såpbubbelstation där
alla är välkomna att prova olika bubbelmetoder
Småbåtsverkstad Gör en båt av återbruksmaterial i båtbyggartältet.
Martinskolans sommarfritids står för aktiviteten.
Fika – köp hemmagjord glass i Gro's glasskiosk eller
fika och grilla korv i Parkleken Fagerlids mobila kafé – öppet hela
festivalen

Evenemanget inviger Hökarängens dag med samling kl 10.45
utanför Hökarängsplan 1, Hökarängen. Kl 11.00 rullar paraden, ackompanjerad av en improviserad blåsorkester, ner längs
gågatan i Hökarängens centrum och avslutas på torget. Där
kommer olika roliga aktiviteter för barn och vuxna att fortsätta
under dagen med bl a musikunderhållning, trollkarl, cykeltaxirundturer, tipspromenad och uppvisning av brandbilar.
Ta med dig din trehjuling eller något annat roligt som rullar t
ex sparkcykel, skateboard eller lådbil.
Passar alla åldrar... välkomna!

Alla aktiviteter är gratis. Välkomna!
För mer information kontakta lillalokalen@gmail.com eller Parkleken
Fagerlid 08-604 67 45
Arrangörer: Kulturföreningen Lilla lokalen för kreatörer, Parkleken
Fagerlid, IPA -Barns rätt till lek.

Arrangör:
Hökarängens fria föreningsliv med stöd av Farsta Stadsdelsförvaltningen och Stockholmshem.
Kontakt: Micaela Gustafsson, lillalokalen@gmail.com
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Vinnarbalkongen – Sommarfint på balkongen
Många i Hökarängen har
stora fina balkonger.
På trädgårdsmässan
Nordiska trädgårdar
gavs många tips på hur
du kan odla och inreda
balkongen.
Trädgårdsmässor riktar sig ofta till människor med just trädgårdar. Det går ju
såklart alldeles utmärkt att odla även när
man bor i hyresrätt och det ville Stockholmshem gärna inspirera till när de blev
inbjudna att delta på mässan.
Stockholmshems inspirationsbalkong
hade temat Hållbart hyresboende och
där visades exempel på vilka möjligheter
som finns till att odla, inte minst sånt
som är ätbart. Stockholmshems balkong
blev uppskattad och vann priset för
Bästa balkong! Bakgrundsbilden är ett
montage men till höger ser du sicksackhuset på Sjöskumsvägen och på gården
skymtar den nya bikupan.
”Juryns motivering: Denna balkong
visar på tidlösa, moderna och inspirerande detaljer som hur man återvinner
exempelvis stuprör och mjölkpaket.

På bilden ser du Stockholmshems parkförvaltare Kjell och Marie från mässan
Hus- och Villaträdgårdar.
En oväntad och lyckad kollision är hur
konservburkar i ett självbevattnande,
vackert draperi blir både pedagogiskt och
funktionellt.
Genom flexibla moduler visar Stockholmshem hur man kan bygga om efter
behov, allt går att förverkliga till en liten
kostnad. Vilket också speglar ett hållbart
hyresboende.”

Välkommen
till ditt apotek!
Här kan du hämta ut dina recept samt
få råd om läkemedel och hälsa.

60 nya fågelholkar
i Hökarängen

I vår har Stockholmshem satt
upp 60 stycken nya holkar i
Hökarängen. De flesta hamnar
på Russinhöjden men även
några i Veckodagsområdet och
Stockholmshems övriga områden.
Det är starholkar (stora med slipat
hål), mesholkar (små med litet hål),
rödstjärtsholkar (ganska små) och nötväcksholkar (stora men ej slipat hål). Stararna bor gärna tätt och trivs i sällskap
med nötväckan. Även 15 humleholkar
är på väg. Det blir totalt 75 stycken nya
bostäder.

Träffpunkt
Fagerlid
inbjuder till

10%tt
raba

Familjekväll

Klipp ut kupongen och få

10% rabatt
på valfri vara*.

*Vid uppvisande av kupong. Gäller ej läkemedel eller varor på recept inom läkemedelsförmånen. Kan ej kombineras med andra rabatter. Giltig t.o.m. 30/6 2012. Endast
giltig hos Kronans Droghandel Hökarängen.

Vi har öppet:
Vardagar 10–18

Onsdag 30 maj kl 17-20
Trippel-X underhåller
Hoppborg Fiskdamm
Korvgrill Bowling Café
och mycket mer!

Varmt välkomna!
Cigarrvägen 20

Du hittar oss här:
Hökarängsplan 18

Bakom Konsthall C
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Bikupa i Tobaksområdet

Den 22 mars kom Karolina Lissö och Josefina Oddsberg
från företaget Bee Urban och informerade om binodling.
Det var ett mycket
givande och intressant möte. Medverkande var även
Parkförvaltare Kjell
Andersson från
Stockholmshem.
Vi träffades i LH
Vävstolens lokal på
Pepparvägen.
Stockholmshem
har nappat på idén
och ställer ut en
handfull bikupor på piskbalkonger och
parker under våren varav en bikupa i
Hökarängen. Två hyresgäster ska läras
upp till amatörbiodlare av företaget Bee
Urban, som dock fortfarande ansvarar
för drift och underhåll. Varför ska vi ha
biodling frågar man sig. Den är livsviktig för pollinering!
Ungefär en tredjedel av den mat vi
äter är helt beroende av pollinerande
insekter. Omkring 85 procent av pollineringen görs av honungsbin. Ju fler

Öppettider
Alla dagar 12.00-21.00

gånger en äppelblomma får besök av ett
bi, desto fler blir kärnorna och då ökar
mängden fruktkött. Vi får större äpplen
av många bin.
Honungen kommer att tillfalla de
två hyresgäster som ska hjälpa till, LH
Vävstolen och Stockholmhem. En kupa
kan ge uppemot 30 kilo honung. Vi
kommer att placera bikupan bakom ICA
Tobaksvägen 4 på innegården i mitten
av maj.
Hervor Holm

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

Polisen på utbildning i Hökarängsskolan
Under två veckor i mars besökte 100–150 poliser Hökarängsskolan.
Alla 2500 poliser i yttre tjänst i Stockholms län har under våren gått en tvådagars utbildning, i vilken den ena dagen
bestod av praktiskt arbete tillsammans
med ungdomar.
Elever i årskurserna 8 och 9 på
Hökarängsskolan var några av de klasser
i Stockholm, som hade förmånen att få
delta i projektet och ägna en hel dag åt
att samtala och arbeta med "en egen polis". Hökarängsskolan fick förfrågan om
att vara med i projektet, efter tidigare
gott samarbete i bland annat "Polisens
ungdomsråd".
Redan på morgonen rullade polisbilarna in. Poliserna sökte upp sitt
klassrum och förberedde sig för dagen.
Eleverna samlades i klassrummet intill
och förberedde sig också inför dagen
genom att skriva frågor och tänka till
tillsammans med projektledaren.
Elever och poliser gjorde värderingsövningar och diskuterade tillsammans i
stora gruppen innan det var dags att dela
upp sig i små grupper, som jobbade och
hängde ihop nästan hela resten av dagen.
På lunchen åt alla tillsammans och
många poliser passade på att spela pingis
i ljushallen.

Vi har så bra diskussioner tillsammans med ungdomarna. Och så är det så
god mat här, säger projektledaren Jenny
Lindqvist och berättar att projektet är ett
viktigt led i polisens arbete med att möta
ungdomar och skapa goda relationer.
Dagen avslutades med forumspel då
ungdomar och poliser bytte roller och
spelade upp situationer för varandra och
diskuterade olika lösningar ihop.

Eleverna fick prova polisuniformer!

5

Onsdagslivs
Onsdagsvägen 2, Tel 605 34 70

Öppet mån-lör 8-20, sön 8-19

Välkommen till Majid
och Onsdagsvägens
bästa närbutik!

Brett sortiment av dagligvaror,
glass, godis, tidningar,
frimärken, mm, mm
Saknar du något i butiken?
Prata med Majid - han ordnar
fram det mesta!

Onsdagslivs

Konstiga Fönstret

Sommarteater eller annat skoj och intressant i Konstiga Fönstret!
Där finns en blå sammetsridå... Scenen
bakom den är ca 4 m bred och 1 m djup...
Har du drömmar om att spela teater, läsa
dikter, sjunga, spela, eller annat, som är
roligt att göra? Då kan du få göra det i
Konstiga Teatern.
Under sommarsäsongen skulle det passa
bra, att låta teatersugna eller andra få
tillgång till vår lilla lokal veckovis – fr
o m måndag t o m söndag. Eventuellt
tillgängliga sommarveckor under 2012 är
11 juni—12 augusti. Kanske fortsätter vi
därmed under vintersäsongen...
Tanken är, att man under sin vecka förbereder sig till, att på lördag/söndag visa
någon typ av föreställning för besökare.
Hör av dig för mer info om Konstiga
Teatern till Britta Pärlebo, e-post: ozike@
comhem.se

Fotboll i
Konstiga Fönstret?!

Några dagar under sommaren leker vi
kring det gamla FOTBOLLSSPELET i Hökarängens Stadsdelsråds lokal ”Konstiga
Fönstret”, Sirapsvägen 3, Hökarängens
Centrum.
Vi bjuder in DIG, som är en fotbollintresserad Morfar eller Farfar med barnbarn
i 5–8-årsåldern. För mer info, hör av dig
till oss, Kilian & Pärlebo,
genom e-post: ozike@comhem.se
eller ring 073-669 62 70

Utställare i Konstiga
Fönstret före sommaren

Lises Klipperi
Klipper hela familjen

Tidsbokning!
Drop in i mån av tid.
Öppet: Tis – Fre 10-18, Lör 10-14
Lördstängt fr 16/6 o hela sommaren
Semesterstängt v.28-30

Tel: 08 – 120 99 399
Sjöskumsvägen 2-4

4–10 maj Maja-Lisa Czajka & Ina Lähdet:
”Vi Två”: Tavlor, pärlarbeten, stickat och
annat pyssel

”Pärlans privata Musik-Marionett-Mini-Teater” gästspelade på ”Konstiga Teatern”
Som första föreställning över huvud
taget sedan 1960-talet spelade jag ju
– ”på skoj” – ”Adam drömmer...” för
deltagare i Hökarängens Stadsdelsråds
Årsmöte i mars. Jag använde vår familjs
privata flyttbara mini-scen i ridåöppningen med täckande kort blå ridå-insats
ovanför. Här är några av marionetterna,
som agerade – till huvudsakligen klassisk musik: Adam, en tåspetsdansös och
en trapetsartist.
Lycka till med egna påhitt i Konstiga
Teatern!
		Britta Pärlebo

Lördagar stängt i
juli–augusti
Semesterstängt
9/7–22/7
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11–17 maj Johan Hamrin: Målningar:
”Flamingo”
18–24 maj Dorothy Carlsson: Akvareller
och målningar
Anna Kuusisto: ”Bilder från Stockholms
södra skärgård”
25–31 maj Vivi Löfgren: (för EnskedeFarsta RödaKors-krets)
Stickade barntröjor, mössor, sockor, halsdukar, filtar. Broderier.
1–7 juni Per Björn: Foton av 70-talets
”Hippiekultur” i Farsta

ICA Bomben bygger ut
Jag tittar in i det gamla bageriet, som
det faktiskt har varit i alla år. En gång i
tiden var det både konditori och bageri
och hette Näckrosen. Men nu står här
Lars-Göran, som är innehavare av ICA
Bomben. Han smider planer för sin nya
och fräscha butik.
I två år har han planerat och förhandlat för att kunna expandera och få
en större och finare butik. Planerna är
att det ska stå klart till i höst. Butiken
är idag på 250 kvm och kommer att bli
400kvm, den kommer alltså att öka med
60 %.
I blickfånget då man kommer in i
affären kommer det att vara en stor och
fräsch grönsaksdisk. Grillade kycklingar

kommer det åter att finnas, samt en stor
satsning på beredning och packning av
kött. Nya mjölk- och kyldiskar och en
stor satsning på färskvaror.
Posthanteringen kommer att flyttas
till kassan och blir därmed mer lätthanterlig. Ett personalrum ska det också bli.
Även öppettiderna kommer att öka.
Det är en stor satsning och L-G är
spänd och förväntansfull samt ser fram
emot att få öppna en finare och större
butik.
Han vill då önska gamla och nya
kunder välkomna! Och hoppas att de ska
ha överseende med att det blir lite rörigt
en tid.
		 Kerstin Björkman

Kastanjegården

Lars-Göran i den nya lokalen

Tobaksvägen 4

Cafeét är öppet mån-tors kl. 10.00-15.00, Fredagar stängt.
6 och 7 juni stängt. Midsommarlunchen blir den 18 juni kl. 12.00
Ring och boka! Lunchen kostar 130:Sommaruppehåll 21 juni – 13 aug.
Trevlig sommar önskar vi alla besökare och på återseende i augusti!
Det har blivit så tomt och tyst på Morgongården f.d. fritidsgård på Söndagsvägen. Lysrören på fasaden lyser fortfarande vackert. Jag saknar ungdomarna
som steg av bussen – och de hade bara
några meter till lokalen. Hoppas ni alla
ungdomar och ledare har det bra där ni
nu har nya lokaler.
Går man då in till Kastanjegården på
Söndagsvägen får man möta glada leenden från goa boende som möts över en
kopp kaffe, goda smörgåsar och ett gäng
som spelar bridge, även fler aktiviteter.
Många som arbetar i området tar en fika
i den fina lokalen. En härlig social punkt
och ljusglimt i vardagens veckoområde.

Underbara de som som orkar hålla
igång verksamheten. Tack Laila, Inger,
Bosse, Karin och nya namn som tillkommit, för allt ni gör. Fina utflykter och en
oroligt fin påsklunch då vi många fick
njuta av mycket goda rätter, en riktig
fest. Tankarna blev djupa över boende
som var och är sjuka och inte kunde
närvara.
Vi som får vara friska och kan vara
ute och promenera måste vara nöjda
denna stund som ger oss sådana möjligheter.
Insändare från Ulla Papp

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

And A
m
A
Café

Tel 93 92 80
Öppet alla dagar

Smörgåstårtor & Tårtor på betällning
Lunchservering . Avhämtning
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Vad är bäst med Hökarängen?

Meta Söderberg Bibbi Andersson
En liten oas! Flyttade
hit från innerstan 1977,
t.o.m. från Östermalm
(som är så fint). Att jag
jobbar där jag bor är
också en stor fördel.

Att det finns så mycket
grönområden och att skogen finns. Plaskdammen
på sommaren för barnen.
Att vi har fått ett apotek.
Här finns en bra blandning av människor.

Mimmi Poijes

Importerad från Bromma,
men har bott och trivts
här i 20 år. Att det finns
så mycket natur. Gillar
också 50-talsarkitekturen, kreativiteten,
”konstnärshjärtat” samt
Martinskolan, där yngsta
barnet går.

Joakim Grönberg Per Orchidéen
Naturen, det centrala
läget. Det händer så mycket här; kultur, Martinskolan, centrumet,
människorna och hökisandan.

Trevligt litet centrum.
Närheten till naturen och
joggingspår. Inte heller
långt till vatten.

Stockholmshem utvecklar
grönytorna i centrum.
Det blir nya planteringar mot T-bana och Örbyleden
och upprustning av Nisses Park med lekskulptur och
sittytor.

Farsta Sports Camp 2012
Grävande Journalisten

Vecka 32: 6-10 aug, Vecka 33: 13-17 aug
Allt i nära anslutning till Farsta IP.
Sista anmälningsdag är fredag 15/6
Kontakt: Farsta stadsdelsförvaltning 08-508 18 000
Information hittar du på www.stockholm.se/farsta
Anmälan görs till: camilla.lager@stockholm.se
Eller till: Farsta stadsdelsförvaltning
Begränsat antal platser – Först till kvarn gäller!

Robert Nyberg

Hökarängsnytt ges ut 4 gånger per år 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, Sören Berglund.
Ansvarig utgivare Louise Modig Hall. Redaktionen når du via info@hokarangenssdr.se. Omslagsbilden: Hökarängens Dag 2011 Foto Per Björn

