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Hökarängens Stadsdelsråds hemsida: 
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: Hökarängens Dag 2012
Foto: Louise Modig Hall

Hökarängsnytt är en lokal tidning i 
Hökarängen.
Den ges ut av Hökarängens Stads-
delsråd som är en ideell förening
– 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.

Hökarängens Stadsdelsråd 
kallar till Höstmöte
 
Onsdag den 25 oktober kl. 19.00
Alla föreningar och boende i Hökarängen är 
välkomna att delta. 
• Emma Henriksson berättar om hur arbetet fortskrider inom projekt
 ”Hållbara Hökarängen”. 
• Åsa Stenmark, Stockholmshem, informerar om ett nytt projekt som
 tillsammans med de som bor och jobbar i Hökarängen ska prova lösningar 
 och idéer för att minska användningen av energi och andra resurser. 
• Skådespelaren och låtskrivaren Micaela Gustafsson, verksam på    
 Pantomin-teatern, berättar om teaterformen Commedia dell’arte . 
 Micaela visar upp masker och går igenom spelstilens bakgrund och karaktär.
 Man får möjlighet att prova på själv.  

Vi bjuder på kaffe och något gott till.
Plats: LH Vävstolens lokal på Pepparvägen 9A 
Mycket välkomna!  
Styrelsen
Hökarängens Stadsdelsråd

Barnkläder av hög kvalité
till lägre priser.
hökarängsplan 12

www.minioutlet.se

Filmklubben 
“Surr-Surr” 
Hyresgästföreningen Vävstolen och Konsthall C presenterar:
Filmklubben SURR-SURR*
Till höstens första filmkväll har stödföreningen Bästa Svängen valt att visa 
filmen: Flyga drake av Marc Forster (USA, 2008, 123 min) 
Flyga drake är en film om ett splittrat Afghanistan, om försoning och 
om att våga stå upp emot samhällets fördomar, baserad på den bästsäljande 
romanen av Khaled Hosseini.
Tid: Torsdag den 25 oktober kl 19.00
Plats: Filmen visas som vanligt i Vävstolens lokaler på Pepparvägen 9A. 

Förutom film, bjuder vi på popcorn och serverar fika till självkostnadspris. 
Alla är välkomna!

* ”Surr-surr” var namnet på den filmklubb som visade barnmatinéer på Fagersjögår-
den på Cigarrvägen under 50-talet. 

Arkivens Dag – Öppet hus!  
Lördag den 10 november kl. 12.00—17.00
Plats: Konsthall C, Cigarrvägen 14
En del av verksamheten på Konsthall C utgörs av Hökarängsarkivet - en samling 
dokument och fotografier rörande stadsdelens historia fram till idag. Grunden är 
lagd av Hökarängens kulturförening (på 1980-talet) och arkivet är sammanställt av 
Hökarängsprofilen Lars Malm.

Under hösten kommer Konsthall C med hjälp av genusvetaren, arkivarien och 
Hökarängsbon Jessica Nordström att inventera och analysera det befintliga arkivet 
utifrån frågor som rör makt och normer. Vems historia som berättas kan sägas vara en 
fråga om makt. Vem syns i arkivet? Vem syns inte? Vad beror det på? 

Vi kommer utveckla ett antal projekt som lyfter fram andra historier än de som 
vanligtvis berättas i relation till folkhemsförorten Hökarängen. Genom att aktivt söka 
andra berättelser och göra dem tillgängliga kan en bredare och mer nyanserad bild av 
Hökarängen växa fram i anslutning till det befintliga arkivets. 

På Arkivens dag är alla välkomna att komma med bidrag till arkivet och berätta 
sin historia om Hökarängen!        Anna Ahlstrand

Robert Nyberg
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Hållbara Hökarängen är ett exempel 
på lokal stadsförnyelse. Sådana projekt 
pågår runt om i Sveriges städer och 
tätorter. De fysiska upprustningar som 
görs idag handlar ofta om att för-
täta bebyggelsen och ge platser en mer 
”stadsmässig” karaktär. Tanken är att fler 
boende, fler boendefor-
mer och fler små lokaler 
för butiker och företag 
ger mer händelser och 
rörelse. Ofta ingår också 
att bättra på ”imagen” 
i ett område – och att 
locka även besökare, 
företag och nya boende 
att komma till området, 
stadsdelen eller staden. I 
Hökarängen är dock inte 
det centrala ny bebyg-
gelse, utan det handlar 
istället framför allt om att fylla området 
med verksamheter, och här med speciellt 
fokus på kulturverksamheter. Det känns 
också igen från andra håll.

Jag ska vara lite personlig: Det finns 
väldigt mycket i Hållbara Hökarängen 
som lockar mig. Jag inser att jag länge 
längtat efter ett kafé och fler bättre mat-
ställen, och att möjligheten att ta med 
mina besökare på en liten konstrunda 
lockar. Det gör mig glad att centrum 
inte bara består av tomma lokaler. Men 
samtidigt finns det något med förny-
else som skaver i mig. Det handlar om 
risken att den blir likt ett rymdskepp 
som kommer utifrån, att den signalerar 
till de människor och de verksamheter 
som fanns på platsen sedan innan att de 
inte var tillräckligt ”attraktiva” och att 
den mer handlar om att göra området 
spännande för andra än de som bor där. 
Upprustade lokaler, nya verksamheter, 

ny bostadsbebyggelse – konsekvenserna 
av stadsförnyelser kan bli ett slags plane-
rad gentrifiering. 

Gentrifiering kommer från det 
engelska ordet ”gentry” (”fint folk”) och 
betecknar en social uppgradering av ett 
område eller en stadsdel. 

Den svåra frågan är 
när ett ambitiöst lokalt 
utvecklingsprojekt, som 
Hållbara Hökarängen är 
ett exempel på, riskerar 
att övergå från att var just 
en positiv utveckling de 
boende till gagn till att bli 
attraktivitet skapad mer 
för några andra än de som 
för närvarande bor där? 
Jag har tyvärr inte svaret, 
men tror att en viktig 
faktor i lokal utveckling 

är att den till en del kommer ur det 
lokala. Vad finns det för kvaliteter och 
potentialer i området – platser, verk-
samheter, eldsjälar – som man bör slå 
vakt om och utveckla, och vad finns det 
för behov bland de boende i området? 
Förnyelse måste innehålla ett mått av 
just ”nytt” utifrån, men det viktiga är 
att också göra det angeläget i det lokala 

sammanhanget. Dessutom, vad finns det 
för värden i områdets fysiska miljö att 
knyta an till och bygga vidare på istället 
för att till exempel kavla ut liknande 
stadsmässighet överallt? Att inte lägga 
alla äpplen i samma korg (t ex kulturens 
eller kvartersstadens korg) kan vara ett 
sätt att gynna mångfald och få brett stöd 
lokalt. Att se till att ”inträdesavgifterna” 
till förnyelsen inte blir för höga kan vara 
ett sätt att gynna inkludering och inte 
skapa allt för höga ekonomiska, sociala 
eller kulturella barriärer. 

Man måste ha förståelse för att det 
kan finnas de som känner att ”deras” 
stadsdel inte riktigt får plats längre, eller 
att de inte riktigt har tillträde till de nya 
verksamheterna i ett område, efter en 
stadsförnyelse. Jag hoppas att de Hökar-
ängsbor som kanske känner så idag på 
sikt ser att Hållbara Hökarängen ger 
också dem något, och att de får vara med 
om en förnyelse som både handlar om 
att utveckla de lokala kvaliteterna och att 
tillföra något nytt. 

Moa Tunström är fil. dr i Kultur-
geografi och forskare på Avdelningen 
för Urbana och Regionala Studier, 
KTH. Hon bor i Veckodagsområdet.

Hur skapar man stadsförnyelse på de 
boendes villkor?

Gentrifiering kommer 
från det engelska ordet 
”gentry” (”fint folk”) 
och betecknar en social 
uppgradering av ett 
område eller en 
stadsdel. 

Klipp ut kupongen och få

10% rabatt
på valfri vara*.

Välkommen
till ditt apotek!

Du hittar oss här:
Hökarängsplan 18

Vi har öppet:
Vardagar 10–18

10%
rabatt

*Vid uppvisande av kupong. Gäller ej läkemedel eller varor på recept inom läkeme-
delsförmånen. Kan ej kombineras med andra rabatter. Giltig t.o.m. 30/6 2012. Endast 

giltig hos Kronans Droghandel Hökarängen.

Här kan du hämta ut dina recept samt 
få råd om läkemedel och hälsa.

31/12

Lises Klipperi
Klipper hela familjen

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

Tel: 08 – 120 99 399
Sjöskumsvägen 2-4
www.lisesklipperi.se
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På gång i Hökarängens centrum
Efter en tid av tomma loka-
ler flyttar nu flera nya och 
nygamla verksamheter in. 
Till gågatan kommer snart Mini-Outlet 
som är en barnklädesbutik med billiga 
kvalitetskläder och Stockholms Stads-
mission med en remakebutik. Det är nya 
ägare till Zoo-butiken och här finns nu-
mera ett sortiment av allt från gigantiska 
sniglar till vandrande pinnar och blad. 
Den peruanska restaurangen Cevicheria 
Aji y Ajo flyttar till större lokaler tvärs 
över gatan och Afro Cosmetics har flyt-
tat till Pepparvägen.

Emma Henriksson på Stockholms-
hem berättar att de valt de nya verk-
samheterna med omsorg för att skapa 
stabilitet och hållbarhet i centrum.
Förutom att få en bra närservice så vill 
vi också att man som boende känner 
att det är trivsamt och tryggt i centrum 
och att man gärna stannar till en stund. 
Vi har skapat fler mötesplatser som res-
tauranger och caféer, vilket vi också fått 
många önskemål om från boende. 

Vi har också utvecklat grönytorna 
mot tunnelbanan och Örbyledan och 
byggt nya sitt- och lekytor i Nisses Park. 
När Stadsmissionen flyttar in kommer 
även det att bli en viktig av mötesplats.

Ett nytt skyltprogram är framtaget för 
centrum och Stockholmshem har gjort 
många nya neonskyltar. Trädbelysning 
och en ny julbelysning som röstats fram 
av boende är på gång. Under som-
mar och höst så har flertalet loppisar, 
torgfester och konstutställningar ägt rum 
i centrum och till 1:a advent blir det en 
adventsfest.

Den 11 oktober invigs en ny skulp-
tur i centrum som är gjord av Ernst Bill-
gren. Andra nya verksamheter i centrum 
är Hökis Pizza & Kök och livsmedelsbu-
tiken Thailandstorget.

  

2010 genomfördes en boende-
dialog i Hökarängen. Många 
synpunkter handlade om cen-
trum men också generellt om 
att man vill ha en mer levande 
stadsdel.
Ett sätt att få en mer levande stadsdel är 
att jobba med kulturen. Det kan i sin tur 
också locka hit andra verksamheter.

Ända sedan stadsdelen byggdes ut 
på 50-talet så har det funnits konstnär-
lig verksamhet här. Ateljéer och ateljé-
lägenheter byggdes in i beståndet. I sann 
grannskapsanda har boende ytterligare 
utvecklat den konstnärliga verksamheten. 
2004 grundade konstnären Per Hasselberg 
och Hökarängens Stadsdelsråd Konsthall 
C och 2007 grundade stadsdelsrådet och 
Britta Pärlebo utställningsytan Konstiga 
Fönstret.

Stadsdelsrådet har drivit många kul-
turfrågor och det har vi tagit fasta på när 
vi utvecklar Hökarängen. Vi utgår från 
områdets historia, det lokala engage-
manget och den befintliga konstnärliga 
verksamheten, säger Emma Henriksson 
på Stockholmshem

I Tobaksområdet finns sedan gam-
malt ett tiotal konstnärslokaler och 
Stockholmshem har reserverat ytterligare 
20 stycken nya lokaler för konstnärlig 
verksamhet. Konstnärslokalerna utgör en 
liten del av Stockholmshems lokaler som 
totalt är 500 i Hökarängen. Exempel på 
nystartade verksamheter är Konstapoteket 
på Sjöskumsvägen 4 och caféet och kul-
turcentret Lokalrätten på Tobaksvägen 6. 
De flesta av konstnärerna har någon slags 
koppling till Hökarängen t ex bor här el-

Att ta vara på en konstnärlig historia

ler har haft projekt med Konsthall C.
Det är en långsiktig strategi från 

Stockholmshems sida att hyra ut lokaler 
till konstnärer. Många av våra lokaler har 
stora fina fönster som är igenbommade. 
De har varit tomma eller använts som 
lager. Vi vill fylla lokalerna med liv och 
spännande verksamhet. 

Stockholmshem kan även se ett ökat 
intresse från småföretag att hyra lokaler 
i Hökarängen. Det rör sig om allt från 
sociala företag till en bokföringsfirma.

Det är jättekul! Det gör stadsdelen 
mer levande och skapar bättre förutsätt-
ningar för att kunna hålla en bra service i 
centrum, säger Emma.

Emma berättar att de också får många 
förfrågningar från boende som vill hyra 
replokaler eller bygga musikstudios. Hon 
berättar vidare att här är det lite svårare 
eftersom Stockholmshems lokaler oftast 
ligger under bostäder och det är viktigt 
att inte störa de boende. Men två nya 
studios finns och fler är på gång. En 
nystartad kulturförening hyr en gammal 
panncentral på Russinvägen som håller 

på att byggas om för musikverksamhet. 
Dessutom gör staden en satsning på idrott 
och utvecklar Gubbängsfältet.

När det händer mycket i en stadsdel 
kan det uppstå en oro, som t ex om ut-
vecklingen kommer att leda till hyreshöj-
ningar eller att hyresgäster måste flytta.

Våra hyresgäster kan känna sig lugna. 
Stockholmshem vill inget hellre än att ha 
kvar alla hyresgäster, säger Emma Hen-
riksson. Hyrorna sätts i förhandling med 
hyresgästföreningen. I senaste hyresför-
handlingarna föreslog vi en hyreshöjning i 
Hökarängen som var lägre än inflationen 
dvs en reell sänkning.

Stockholmshem i Hökarängen:
3000 lägenheter
500 lokaler totalt varav 
30 är konstnärslokaler

Kontakt: Emma Henriksson 
projektledare Hållbara Hökarängen. 
Telefon: 08-508 39 119 
e-post: emma.henriksson@stock-
holmshem.se

Lokalrätten - Tobaksvägen 6
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Ett resurseffektivt Hökarängen 
– hur långt är det möjligt att nå?
I ett nytt projekt vill 
Stockholmshem, till-
sammans med de som 
bor och jobbar i Hökar-
ängen, prova lösningar 
och idéer för att minska 
användningen av energi 
och andra resurser.

När en fastighetsägare förvaltar och 
rustar upp sina hus satsar de, förutom 
på att husen ska hålla länge och se fina 
ut, mycket på att husen ska använda 
mindre energi, såväl av miljöskäl som av 
ekonomiska skäl.  Här i Hökarängen sat-
sar Stockholmshem just nu på tekniska 
energi- och avfallsåtgärder i en del av 
sina hus, med mål att minska energian-
vändning och koldioxidutsläpp.

Hus är dock inte bara hus, det är 
hem också. Det kan vara lätt att glömma 
bort människorna som bor och verkar i 
ett område, och att det i hög utsträck-
ning är just de som betyder något för 
hur långt man kan nå för att minska 
påverkan på miljön. För det är ju vi 
människor som förbrukar resurser som el 
och vatten, kastar sopor och transporte-
rar oss till och från våra hem.

Nytt projekt i samverkan med 
hyresgäster

Inom ramen för Hållbara Hökaräng-
en startar nu Stockholmshem ett nytt 
projekt för att söka svar på frågan: ”Hur 
kan vi som fastighetsägare, tillsammans 
med boende och verksamma i Hökar-
ängen, samverka för att minska använd-
ningen av energi och andra resurser?”.  

- Vi vet att det finns massor av 
idéer, engagemang och positiva krafter i 
Hökarängen, säger Åsa Stenmark, som är 
projektledare för det nya projektet, Ett 
resurseffektivt Hökarängen. Det har vi 
sett inte minst i samband med Hållbara 
Hökarängens arbete och det är därför vi 
valt att satsa på miljöfrågorna just här. 
Nu vill vi se hur långt det är möjligt 
att minska användningen av energi och 
andra resurser tillsammans med de som 
bor och jobbar här.

Efterlyser engagemang, förslag 
och ideér

Några av de frågor man vill jobba 
med i Hökarängen är bilpool, närodling, 
insamling och återanvändning av kläder 
och möbler, matavfall, studiecirklar 
och inspirationskurser. Tanken är dock 
att utgå ifrån vad de människor som 
engagerar sig vill göra, snarare än vad 
projektet tycker att de ska göra.

- Projektet är helt beroende av att 
vi har kontakt och dialog med de som 
bor i Hökarängen och hoppas att det 
finns många tankar och idéer att hämta 
inspiration från, säger Åsa Stenmark, och 
avslutar med en uppmaning:  
- Hör av er till mig om ni är intresserade 
av att vara med på något sätt. Alla för-
slag, tankar och idéer är välkomna!

Projektet Miljöfrågor i 
Hållbara Hökarängen
Projektnamn: 
Ett resurseffektivt Hökarängen

Projekttid: 
Projektet pågår till och med 2014

Syfte: 
Att hitta hållbara lösningar för att 
minska användningen av energi och 
andra resurser.

Kontakt: 
Åsa Stenmark, projektledare. 
Telefon 08-508 39 119 
asa.stenmark@stockholmshem.se

Stockholmshem öronmärker 
alla smålägenheter för unga
I Stockholm finns en stor efterfrågan på 
små, billiga lägenheter. Som ung är det 
ofta just en sådan lägenhet man vill ha 
som sitt första boende men man har inte 
kötid nog för att få en. För att göra det 
lättare för unga att ta sig in på bostads-
marknaden öronmärker Stockholmshem 
sedan ett antal år tillbaka alla små lägen-
heter upp till 30 kvm för bostadssökande 
mellan 18 och 25 år. 

Många smålägenheter för unga 
i Hökarängen

I Hökarängen går man ett steg 
längre och provar en ny variant med 

korttidskontrakt för att ytterligare öka 
möjligheten för unga att få bostad. Där 
öronmärks alla lägenheter på ett rum 
och kök, oavsett kvadratmeteryta, och 
hyrestiden är fyra år. 

De ungdomar som hyr med kort-
tidskontrakt behåller sin kötid i bostads-
kön vilket innebär att de har chans att 
söka ny lägenhet under kontraktstiden. 
Hittills i år har 20 unga fått lägenhet i 
Hökarängen.

Lägenheterna förmedlas via Stock-
holms stads Bostadsförmedling där man 
kan ställa sig i kö när man fyllt 18 år.

  Åsa Stenmark



PRO Hökarängen är en del av det stora 
PROkollektivet. I Hökarängen är vi ungefär 300 
medlemmar som regelbundet sammanstrålar 
i mindre grupper för olika aktiviteter. Månads-
möten, trivseleftermiddagar, pubaftnar och en 
sångkör finns på föreningens schema. 
Studier är en stor verksamhet. Där handlar det i 
huvudsak om studiecirklar på hemmaplan men 
också om kurser i samarbete med ABF och på 
PRO:s egen kursgård i Gysinge. 
Föreningen har också en kontaktgrupp, som 
försöker ge hjälp och stöd till dem som har svårt 
att delta i verksamheten.
Resor är en stor verksamhet inom PRO, det 
arrangeras året runt resor i olika former. Allt från 
en dagstur till Vaxholm till en vecka i Turkiet.
Medlemmarna själva styr stora delar av verk-
samheten som därför kan variera från år till år.
Möten mellan människor är det primära i PRO:s 
verksamhet. Lokal finns på Russinvägen 32. 
Telefon: 604 17 61
Hemsida: www.pro.se/hokarangen 
E-post: hokarangen@pro.se
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Nya rätter i Hökarängsskolans skolrestaurang
Under de senaste tre åren 
har skolrestaurangen på 
Hökarängsskolan breddat 
sin meny med större varia-
tion av rätter. 
Nu serveras rätter som dragonfisk, qui-
noafylld paprika och lammgryta, liksom 
elevernas mest önskade rätter: pizza, 
makaronipudding samt spagetti och 
köttfärssås. I klass 1b har barnen många 
olika favoriträtter:

”Fisken igår”, säger en pojke. ”Nej, 
inte fisken, lammgrytan är favorit”, 
tycker en flicka. 

Men allra bäst är pizza, det håller 
alla med om. På menyn står alltid ett 

vegetariskt alternativ och det finns alltid 
salladsbuffé. Större delen av rätterna 
lagas på skolan från grunden med färska 
råvaror. Mycket är ekologiskt. 

Det är så roligt att utveckla maten 
och att vi ser att fler och fler väljer det 
vegetariska alternativet, säger Vuokko, 
kokerska på Hökarängsskolan.

Parallellt med menyarbetet har 
skolrestaurangen fått ett ordentligt lyft 
genom inköp av myslampor i fönstren, 
bordsdekorationer, tavlor och det allra 

senaste tillskottet - en mängd stora gröna 
växter! Skolan värnar om miljön och 
lämnar det som kan återanvändas till 
biogas.

Jag är stolt över vår skolrestaurang 
och den utveckling vi har gjort, säger 
Raul Banda, husfar på Hökarängsskolan. 

Skicka pengar till hela 
världen!

Snabbt, säkert och billigt.

Betala räkningar!

Hökarängsplan 20
Tel. 08-604 9808

Johanneshovsvägen 3
Gullmarsplan T-bana

Tel. 08-39 88 08

Mån-Fre 10-18 Lör 10-13

www.rthinternational.com
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Vi på Starrmyran kommer 
att ha lördagsöppet med 
grill i parken!
Våra nya öppettider är:
Måndag – fredag 13-17
Lördagar 9-15
Grillen är tänd torsdagar mellan 
15.00-16.45 och på lördagar 11.00 
– 14.30
Vi säljer korv m. bröd och hambur-
gare men det går också bra att ta 
med sig eget att grilla själv.

Ponnyvarv vid stallet torsd 15.00-
16.00 och lördagar från 12.30. 
OBS! Biljettförsäljning mellan 
12.30-13.00 på lördagar. 

Starrmyrans 
Parklek

Personlig 
service av 

branchkunnig 
personal

AmAndA
Café

Tel 93 92 80
Öppet alla dagar

Smörgåstårtor & Tårtor på betällning
Lunchservering  .  Avhämtning

Dagens lunch 75:-
Inkl. läsk, sallad, nybakat bröd & bryggkaffe

Mån–fre 10–14

Italiensk färsk pasta • Pizza 
Kebab • A la Carte

All mat finns 
för avhämtning

Fullständiga rättigheter

Öppet: mån-fre 10-21, lör-sön 11-21
Tel: 08-604 80 07

Sirapsvägen 6, Hökis
Välkomna!

Postens 
utlämningsställe

Tel 94 18 49

Välkomna till 
butiken som har 
blivit dubbelt så 

stor 
Invigning i slutet 

av oktober.
Lars-Göran med personal
Postens 
utlämningsställe

Tobaksvägen 4

Kransen som blev en donation
Vi fick för en tid sedan en välkommen 
donation från några vänner till en man 
som nyligen avlidit. Han bodde så att 
han såg torget från sitt fönster och han 
uppskattade det arbete föreningen gjorde 
på torget.

 Hans vänner samlade till en krans 
för begravningen. Men någon tyckte 
att det var bättre att skänka pengarna 
till föreningen som jobbar aktivt mot 
missbruk och utanförskap. Istället för att 
”bränna upp” pengarna....

 Det visar att folk tror på vårt arbete 
och att vi skapar HOPP!
Tel till Bästa Svängen är 076-121 84 82.

Bästa Svängen 

Föreningen ordnar loppis sista lördagen 
varje månad. Nästa loppis blir den 27:e 
oktober. Man kan gå in på vår hemsida 
www.bästasvängen.se för att se hur man 
bär sig åt för att boka plats.
Kostnaden är 100 kr. Man kan också 
ringa till Danne i föreningen, 073-629 
32 32, för att boka.

Bästa Svängen är en fristå-
ende förening för människor 
som vill förändra sitt liv i 
en positiv anda – bort från 
alkohol, droger, kriminalitet 
och utanförskap.



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. Omslagsbild: Invigning av Hökarängemns Dag 2012. Foto Louise Modig Hall.

NYA POSTEN HOS ICA-BOMBEN 
I HÖKARÄNGEN
Tobaksvägen 4, tel 94 18 49

Konstiga Fönstret 
Sirapsvägen 3 - Centrum 

Utställare resten av 
säsongen 2012

5–11 okt 
”Siriettor” / ”Brittsommarsalong”
Birgitta G:son Santesson - Akvareller  
Solveig Ellburg - Akvareller

12–18 okt 
”Premiär!!!”
Salla Vartiainen - Digitala teckningar & 
måleri
Nicole Axelsson Orsvärn - Målningar och 
skulpturer/blandteknik 

19–25 okt
Maud Egeland Oldelius - Målningar 

26 okt–1 nov
”De glada autodidakterna”
Catharina Hellerstedt - Oljemålningar
Eva Hagström - Akvarell
Karin Hofvander - Mix/Media

2–8 nov
Alice Norén - Målningar
Anna-Karin Löfgren - Oljemålningar

9–15 nov
Lena Melin - Målningar samt experiment 
med porslin på duk
16–22 nov
”Den Gyllene Porten”
Tuula Vesamäke - Målningar, textilkonst, 
hantverk
Juliana Nilsson - Målningar i olja, akryl och 
blandteknik

23–29 nov
Jenny Ingemarsson - Målar i akryl på canvas

30 nov–6 dec
Christina Sjöberg-Gunn / Farsta Arbetsforum  
Adventsförsäljning

En kiosk från 50-talet som stod utanför 
Skansen på Djurgården var till försälj-
ning. Den köptes av en person som hade 
en idé om att öppna ett Mini-torgcafé på 
Hökarängsplan. 
Detta var i början på våren och innan 
tillståndet – som man måste ha – blev 
klart, så tog sommaren slut. Men ägaren 
lovar att till nästa vår kommer kiosken 
vara igång med servering av glass, våfflor 
och kaffe. Jag längtar till nästa sommar!

Musikcafé 
Ladan, Farsta Gård  

Onsdagar, 13-15 Fri entré! Kom! 
5/9 Dixie Group 62  i ”Tuben”, T-banehuset, Farsta 

12/9 Rune Carlsson kvintett i ”Tuben”
19/9 Jack Lidströms Hep Cats i ”Tuben” 
26/9 Marcks Brothers  
  3/10 Blommans Dixieland Band 
10/10 JazzMix 
17/10 Hasse Sporre Swing Quartet 
24/10 Oktetten Lars  
31/10 Jack Lidströms Hep Cats 
  7/11 Zoie Finer Group 
14/11  J & J Jazz 
21/11 Tisdagskvartetten 
28/11 Jan Ottosson Band 
  5/12 Rhytm and Bop Orchestra 

Kastanjegårdens Vänner
Farsta Föreningsråd, Jazzklubb Syd

      

Varför står det en glass-kiosk 
på torget??

Den 6 september invigdes 
trollskogen. Annika Hjelm 
Lindeberg fr Stockholmshem 
och Hervor Holm fr LH Vävsto-
len invigningstalade.

Trollskogen äntligen invigd

Efter talet knöt Förvaltare Lasse Sjögren 
och Gunnar Andersson från Vävstolen 
ihop våra svansar. Därmed förklarade 
Lasse Sjögren trollskogen för invigd. 
Därefter skickades ballonger upp. Det 
kom mycket folk både barn och vuxna, 
många var utklädda till troll. Därefter 
bjöd Vävstolen på kaffe, saft och bullar. 
Barnen fick ballonger när de gick hem.

Tävling!!!
Vad med och namnge trollen i trollskogen.
1) Trollmor med 11 små troll 
2) Stortrollet
3) Troll med barnvagn
4) Lipande troll 
5) Sittande Trollmor

Trollskogen ligger mellan Piprensarvägen 
7 och 9 i Hökarängen.
Juryn består av representanter från LH  
Vävstolen och Stockholmshem Sydöst.
Skicka per mail: 
lh.vavstolen@hgfsydost.se eller lämna till 
Vävstolens lokal Pepparvägen 9b i brevlå-
dan. Vi vill ha tävlingsbidragen senast 30 
november.
  Hervor Holm


