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Hökarängens Stadsdelsråds hemsida: 
www.hokarangenssdr.se
Foto omslagsbilden: Pelle Piano

Hökarängsnytt är en lokal 
tidning i Hökarängen.
Den ges ut av Hökar-
ängens Stadsdelsråd som är en 
ideell förening – en paraplyor-
ganisation 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 gyn-
nar 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.

Öppet Café måndag – torsdag 10.00-15.00
tel 08-604 94 27          Välkomna!

Lokala Hyresgästföreningen 
Vävstolen tipsar
Vem tror du att du är?
Ta reda på det i Olas släktforsknings-
grupp på torsdagar kl. 11-14 i 
LH Vävstolen lokal på Pepparvägen 9a
ring Ola 073-4224178.

Vad skall trollen heta i Trollskogen?
Skulptören Torbjörn Lindgren vill att vi 
namnger trollen. Vi utlyser en tävling!
Kom med förslag. Vi kommer att anordna 
en fest i Trollskogen i maj månad.
Priser kommer att utdelas till bästa för-
slag. Förslagen lämnas på mail till hervor.
holm@comhem.se eller lämnas i brevlå-
dan på Pepparvägen 9 B /LH Vävstolen.

Kallelse till Hökarängens
Stadsdelsråds årsmöte             
Torsdag den 14 mars kl. 18.30
LH Vävstolens lokal på Pepparvägen 9a

Varje medlemsförening kan skicka två röstberättigade 
representanter till årsmötet men självklart vill vi att alla som är intresserade av
Stadsdelsrådets verksamhet skall känna sig välkomna 
Vi ska:

• Behandla verksamhetsberättelse och plan för 2013
• Behandla bokslut och revisionsberättelse för 2012
• Välja styrelse för kommande verksamhetsår

Efter årsmötesförhandlingarna presenteras Hökarängens Arkivs projekt
för hur arkivet kan göras mera publikt. Jessica Nordström arkivarie och
hökarängsbo berättar om hur man arbetar med de minnen som finns
och med dom som fattas för exempelvis barnhemmet Storgården på
Lingvägen och med flickhemmet, senare mödrahemmet på Tobaksvägen. 
Dagordning och handlingar som ska behandlas kommer att finnas tillgängliga
på plats en halvtimme före mötet och hos kontaktpersonerna i respektive
förening torsdag veckan före mötet. Glöm inte att nominera kontaktperson
från din förening till styrelsen.
 
Välkomna!                   Styrelsen

Arbetslaget på Konsthall C berättar om 
föreningens verksamhet.
Äta sova dö av Gabriela Pichler 
(Sverige, 2012, 100 min) är en film om 
20-åriga Raša som bor med sin pappa i 
ett litet samhälle i nordvästra Skåne.
Filmen visas som vanligt i Vävstolens 
lokaler på Pepparvägen 9A. Förutom 
film, bjuder vi på popcorn och serverar fika till självkostnadspris.
*Surr-surr var namnet på den filmklubb som visade barnmatineer 
på Fagersjögården på Cigarrvägen på 50-talet.                             Alla är välkomna!

Hyresgästföreningen Vävstolen och 
Konsthall C presenterar filmklubben 
SURR-SURR*
Till vårens första filmkväll har arbets-
laget på Konsthall C valt att visa filmen:

Ram-o-Rama
Cigarrvägen 13 

Inramningar och reparationer 
av tavlor, affischer mm. 

Konstnärsmaterial av olika slag
Ex: Maimeri kvalitets akrylfärg 75ml 29 kr.
10% rabatt på inramning o reparationer 

till alla Hökarängare! 
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Remake i Hökarängen
Nu har det gått två månader sen vi slog upp dörrarna till Stockholms Stadsmissions 
lokala projekt REMAKE Hökarängen! (Remake = göra om, omskapa)

Vi har haft så många spännande möten, frågor om vår verksamhet, intresserade 
volontärer och fantastiska gåvogivare som gett oss ett härligt välkomnande! Tack!

Tillverkningen av REMAKE-produkter har nu kommit igång, i och med att vi 
har blivit fler medarbetare på REMAKE, och vi ser fram emot att få ställa ut produk-
terna i butiken. Vad sägs om en textil elgitarr eller en liten ”filur”, produkter som vi 
fått hjälp att tillverka genom en nystartad REMAKE-junta på tisdagar mellan kl. 13-
15.30. Då kan alla komma som vill stötta vår tillverkning, träffa andra hökarängsbor 
och mötas under REMAKE’s tak!

En invigning av verksamheten planeras under mars månad, så håll utkik efter vi-
dare information i butiken! Vi är så glada att vi får vara en del av Hökarängen, 
hoppas vi ses!

Hökarängen centrum är fan-
tastiskt fint! Gågatan, neon-
skyltarna, markiserna, höghu-
set och torget är exempel på 
50-talsarkitektur när den är 
som bäst. 
När det för tre år sedan var boendedia-
log i Hökarängen hade centrumet haft 
många tuffa år. Viktiga verksamheter 
som post, bank och vårdcentral hade för-
svunnit och färre människor rörde sig i 
centrum. Många av de handlare som var 
kvar hade det svårt och några hade lagt 
ner sina verksamheter.

I boendedialogen handlade hälften 
av de synpunkter som kom in om cen-
trum. Det var en blandning av trivselfrå-
gor och önskemål om en bättre service. 
Högt uppe på önskelistan stod t ex apo-
tek, barnvänliga restauranger, café, bageri 
och en ny vårdcentral. Någon vårdcen-
tral har vi ännu inte, men däremot finns 
i Hökarängen numera ett apotek och 
nya och mycket uppskattade barnvänliga 
restauranger och caféer. För några veckor 
sedan öppnade även bageriet Lydecker & 
Boussard på Pepparvägen 11.

Även om den negativa utvecklingen 
har vänt i centrum så är läget inte helt 
stabilt. Glöm därför inte bort att handla 
lokalt. Tänk på att du själv kan bidra till 
ett levande Hökarängen centrum.

Farsta stadsdelsförvaltning, Söder-
ledskyrkan och kamratföreningen Bästa 
svängen har jobbat med social närvaro 
på torget genom torgfester och en liten 
kaffeservering utomhus om somrarna. 
De har för avsikt att vara närvarande på 
torget även denna sommar.

Emma Henriksson

Ett vackert och levande centrum behöver dig

Boka Hökarängens dag
Lördag den 25 maj är det Hökarängens dag. Förra året bjöds på massor av roliga ak-
tiviteter som t ex musik på scen, trollkarl, trehjulingsparad, loppisar, arkitekturvand-
ring, kyrkvandring, öppna ateljéer och konstutställningar. Det mesta hade en lokal 
koppling till Hökarängen och till och med trollkarlen var från Hökarängen. 

Vill du vara med och bidra till att förgylla årets Hökarängens dag? 
Hör av dig till Maria Lagerman på Stadsmissionen Remake på Hökarängsplan 1,  
maria.lagerman@stadsmissionen.se

Mini Outlet Hökarängsplan 12,
på gågatan i Hökarängens C
08-533 375 00 
www.minioutlet.se
Tis: 11-18, Ons-Fre: 11-17 
Lör: 11-15, Sön-Mån:Stängt

Barnklädesbutiken med
låga priser & miljöprofil!

Baby- & barn-
underkläder
i bambu från 
Walking

Nyhet!
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Bilpool – enkelt, bekvämt och klimatsmart 
Trött på vintersmutsig bil, däckbyten och att leta parkering? Sälj bilen och gå med i en bilpool istället 
så har du tillgång till bil utan allt det där tråkiga.

Erbjudande till Stockholmshems hyresgäster
Du om bor hos Stockholmshem i Hökarängen kan just nu ansluta dig till bilpoolen och få tre månader utan fast medlemsav-
gift. Erbjudandet gäller dig som inte är medlem sedan tidigare och som ansluter dig under perioden mars-juni 2013.  För att 
nyttja erbjudandet behöver du en kampanjkod som du hittar genom att logga in i Min lägenhet på Stockholmshems webbplats, 
stockholmshem.se. Anslutningsavgiften på 395 kr tillkommer.

Att vara medlem i en bilpool innebär att 
man delar på en eller flera bilar utan att 
faktiskt äga en själv. Man har tillgång till 
bil på ett smidigt sätt men slipper allt det 
där jobbiga som kommer med att äga en 
bil; service, däckbyte, tvätt, besiktning 
och dyra inköp. Istället bokar man helt 
enkelt bara bilen när man behöver den. 
Det kan vara vid enstaka tillfällen eller 
regelbundet, en snabb tripp till IKEA el-
ler för att åka till landet över helgen.

Du som bor i Hökarängen kan bli 
medlem i en bilpool via Sunfleet. De har 
redan en bil på plats, en Volvo V40 som 
står på infartsparkeringen på Lingvägen, 
mittemot tunnelbanan. Om många an-
sluter sig till bilpoolen finns möjlighet 
att utöka med fler bilar och som medlem 
hos Sunfleet har man förstås tillgång till 
alla deras bilar runt om i Stockholm och 
Sverige.
Hur blir jag medlem?

Det är enkelt att bli medlem, det 
enda som krävs är att du har ett giltigt 

körkort och inte har några betalnings-
anmärkningar. Du ansluter dig via Sun-
fleets hemsida (www.sunfleet.com). Där 
hittar du också all information om bilen 
och hur det fungerar rent praktiskt med 
bokning, hämtning etc.
Vad kostar det?

Ett fast medlemskap i bilpoolen kos-

tar 149 kr per månad men du som bara 
vill köra enstaka gånger kan även ha ett 
kostnadsfritt medlemskap med lite högre 
rörliga avgifter. En anslutningsavgift (en-
gångskostnad) på 395 kr tillkommer. Du 
betalar för de kilometer du kör och den 
lägsta hyrtiden är en timme.  (I priset in-
går drivmedel). Info: www.sunfleet.com.

Matbutik

Öppet 
varje dag 8-20
Postens 
utlämningsställe

Tel 94 18 49

Välkommen till en riktigt bra

Matbutik
5% pensionärsrabatt 

på alla matvaror varje 
onsdag kl. 8-15 

Öppet 
varje dag 8-20

Tobaksvägen 4

Postens 
utlämningsställe

Hitta din behandling hos oss!

Vi har flera olika typer 
av massage: 

klassisk, kinesisk och polynesisk. 
Vi har akupressur och mycket 

annat att välja på.
Allt på samma ställe. 

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

Sirapsvägen 3
HÖKARÄNGENS CENTRUM

Tel 605 00 90

AmAndA
Café

Tel 93 92 80
Öppet alla dagar

Smörgåstårtor & Tårtor på betällning
Lunchservering  .  Avhämtning

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
Stängt vecka 11 & 12
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Bryggeriet Pang-Pang i Hökis
Intervju med Fredrik Tunedal, 
lokal micro-bryggare. Fredrik
har precis bytt lokal i Hökar-
ängen,från ett gammalt bageri 
på Hovmästarvägen till en helt 
nyrenoverad jättefin lokal på 
Stadsbudsvägen
Varför ett bryggeri Fredrik? 

Jag bryggde öl hemma, serverade öl 
på krogen. Mitt öl som jag bryggde hem-
ma själv var bättre än det jag serverade på 
krogen. Jag bryggde amerikanskt, tyskt, 
belgiskt och tjeckiskt öl. Både smak och 
lukt från mitt eget öl var bättre än allt 
annat. Jag var närmast besatt och det var 
bättre hemma än på restauranger. 
Varför Pang-Pang?

Jag har inte byggt efter några förlagor, 
jag har inte haft någon romantisk bild 
utan jag har velat ha det småskaligt med 
en personlig konstnärlig touch. Det har 
varit en lång process, mycket lång och jag 
berättade min dröm för många av mina 
gäster på krogen. Sen var det en av mina 
kunder som sa, ”Gör det här nu!! Pang-
Pang”. Och när han sa det, då blev det så 
naturligt att göra det som han sa, Pang-
Pang, å det var så ölet fick sitt namn. 

Bageri i Hökarängen
Vi är i Hökarängens nya bageri som varit igång under en kort 
tid. Vi blir bjudna på varsin kopp kaffe från kaffekvarnen som ser 
gedigen ut. 

Varför Hökarängen?
Jag är uppväxt i Sköndal, gick i 

Gubbängsskolan, mycket av mitt um-
gänge finns här i Hökarängen. Försökte 
hitta en lokal någonstans här i trakten 
och när jag var i kontakt med olika vär-
dar så var det en del problem. När jag 
fick kontakt med Stockholmshem så 
var de positiva  och de tyckte att det var 
okey med ett bryggeri i deras lokaler och 
det kändes väldigt bra. 

Just nu är microbryggeriet Stock-
holms äldsta bryggeri, vilket är särskilt 
roligt. Så finns vattentornet i Hökaräng-
en och det borgar för att det är bra och 
riktigt färskt vatten som används till ölet.

Vi tackar Fredrik för titten. Efter 
besöket förundrades vi över den härliga 
gåpå-andan som Fredrik och andra visar. 

Det finns hopp!

Det är en skön känsla i bageriet å det doftar härligt.  Det är mycket folk som går in 
och ut i bageriet och några gamla Hökarängsbor berättar att här har det varit fiskaffär 
en gång i tiden. 

Varje tegelsten är ditsatt med kärlek. Kaffekvarnen är över 100 år gammal, allt är 
genuint och äkta säger Marie Lydecker, delägare till bageriet.  Brödmästare Per Bou-
ssard säger att alla recept är egna recept. Tid ger smak, vi blandar alla sorters olika 
mjöl. Bröd ska vara vackert, bröd är konst. Smaken ska växa fram när brödet expan-
derar.  Vi gör inga kompromisser, brödet måste få tid. Vår vision är att brödet ska 

vara riktigt gott, så 
naturligt som möjligt 
utan några tillsatser. 

Det ska vara 
känsla i brödet, det 
vill vi bjuda på. Det 
kan undertecknade 
verkligen hålla med 
om, bullen och kaffet 
var fantastiskt gott å 
allt det goda brödet 
är väl värt en tur till 
Centrum.

Pelle & Sören

HÖKARÄNGENS ZOO

Butiken med det lilla extra!
Specialiserad på insekter och 
reptiler men har även ett brett 

utbud av t.ex. djurfoder, leksaker, 
matskålar, koppel, kattsand m.m. 

till bra priser.
Hjärtligt välkommen på besök!

uNIKT uTBuD AV 
ANNORLuNDA 
DJuR!

Hökarängsplan 9 • Hökarängen 
Tel: 072-247 95 08 • hokarangenszoo.se 

facebook.com/hokarangenszoo
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Starrmyrans Parklek
Kom, lek och 
trivs med oss 
i parken!

Måndag: Kinect. Kom och spela mot 
andra besökare på storbild.

Tisdag: Målning. Vi ställer stafflier 
utomhus om vädret tillåter. Annars hittar 
vi på något inomhus.

Onsdag: Pyssel. Olika pyssel varje vecka 
t.ex. göra smycken.

Torsdag: Grill & Ridning. Grillen är 
tänd från 15.00 och ponnyridning mellan 
15.00-16.00.

Fredag: Turneringar. Olika turneringar 
varje vecka, ibland ute ibland inne.

Lördag: Grill & Ridning. Grillen är tänd 
från 11.00 och ponnyridning från 13.00 
(Obs. Biljettförsäljning mellan 12.30-
13.00) 
Fråga gärna personalen för mer 
information om veckans program. 
Ny hästis & djurkurs. 
Fem onsdagar i rad kl.16.00-16.45 
med start 17/4. 
Ålder ca 6-9 år.  Anmälan görs på 
tel nr 08-604 65 75

Här arbetar vi med surfplattor!
I Hökarängsskolan och Skönstaholmsskolan arbetar de yngsta eleverna med surfplattor för att 
utveckla lärandet. 
Eleverna lär sig att läsa och skriva, trä-
nar matematik och annat viktigt och det 
är kul! Eleverna lär sig snabbt och det 
känns knappt att man behöver anstränga 
sig. 

Satsningen med surfplattor har 
främst gällt elever i de yngre åren, för-
skoleklass till skolår 3, men utökas nu 
successivt för fler åldrar. 

Även personalen arbetar med surf-
plattor för att det ska bli bra undervis-
ning för barnen. Därför har personalen 
fått möjlighet att låna en surfplatta för 
att bekanta sig med funktionerna och för 
att undersöka hur verktyget kan vara till 
hjälp både i det pedagogiska arbetet och 
i lärarens eget kontorsarbete. Hökarängs-
skolans IT-pedagog Tobias Karlhager 
leder utvecklingsarbetet med IT-pedago-
giska verktyg och hjälper till när elever 
och pedagoger behöver stöd. 

”Det är fantastiskt att få arbeta på en 
skola som satsar så mycket på IT”, säger 
Tobias.

Särskilt lyckad har satsningen med 
surfplattor varit för eleverna i grundsär-

Olympia satsar på barn och ungdom
Frågan är vilken väg denna 
klassiska förening som fyller 
100 år 2014 ska ta i fram-
tiden. För varje säsong har 
utgifterna ökat samtidigt som 
stödet från stat och kommun 
minskar. 
Olympia Ungdom

För att planera långsiktigt bildades 
2010 IF Olympia ungdom som en egen 
sektion. Målet med verksamheten är 
att barn och ungdomar ska kunna spela 
fotboll med sina kompisar på hemma-
plan. På sikt ska sedan föreningen vara 
självförsörjande med egna, utbildade 
fotbollsspelare. 

Verksamheten har vuxit från ca 20 
barn 2010 till drygt 50 stycken idag. Vi 
låter alla vara med oavsett kön, talang el-
ler om de vill vara med för gemenskapen 
och att ha roligt. Hos oss är alla stjärnor, 
våra stjärnor, och de får utvecklas i sin 
egen takt.

Självklart måste man först träna men 
sen får alla som vill spela matcher. Det 
som gör oss stolta är att vi inte har en 
matchvinnare utan ett helt lag. Vi tycker 
att det är en självklarhet att barnen får 
testa att spela på de positioner de själva 
önskar. IF Olympia värnar mycket om 
våra värderingar och teamkänslan. 

Alla är välkomna 
Vi har idag 3 lag anmälda till S:t Eriks-

cupen 2002, 2003 och 2005. För de allra 
minsta finns det även en bollskola. I ung-
domslagen spelar pojkar och flickor tillsam-
mans vilket leder till en ömsesidig respekt 
och utveckling. Är du en tjej eller kille, i 
åldern 4-12 år, som vill prova på fotboll så 
är du välkommen att kontakta oss. Maila 
till ifolympiaungdom@gmail.com 
Eftersom ungdomssektionen hela tiden 
växer är vi dessutom i stort behov av nya 
ledare. Vill du vara med och jobba som 
ledare är du mer än välkommen att höra 
av dig till oss. Det är fantastiskt roligt att 
se barnens glädje och att hjälpa dem att 
utvecklas i sitt idrottsutövande.

Lennart Bengtsson, Ordf IF Olympia
070-283 81 13
lennart.bengtsson@abf.se

Pelle Wallin, IF Olympia Ungdom
073-210 04 32                                              
ifolympiaungdom@gmail.com

skolans inriktning träningsskola. Surf-
plattorna fångar snabbt och lätt in dessa 
elever. Bild, rörelse och ord smälter sam-
man till en helhet som gör att fler sinnen 
stimuleras och barnen vill lära sig mer. 
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RestauRang & PIZZeRIa 

LILLa HÖRnan
Söndagsvägen 40 

Välkomnar alla trevliga kunder! 
À la carte • Pizzor • Pasta • Kebab 

Sallader • Grillrätter 
Vi har fullständiga rättigheter 

Öppettider: 
Mån-fre 13.00 - 22.00
Lör o Sön  12 - 22.00 

Tel: 604 26 50

Hökarängens Hemtjänst är ett personalkooperativ. Vår idé är att vara en lokalt förankrad 
hemtjänst. Vi är lättillgängliga och har ett trevligt bemötande. Vi vill skapa trygghet genom 
kontinuitet och goda relationer. Bor du i Hökarängen, har någon funktionsnedsättning eller 
är över 65 år kan du välja att få din hjälp av oss. Vi har många års erfarenhet av hemtjänst.

Ring 08-640 13 58 för mer info eller besök oss på Pepparvägen 26 • www.hokangen.se

Thailandstorget
Asien & Thailandlivsmedel

Sirapsvägen 6 • Hökarängen/Farsta
www.thailandstorget.se • 076-392 96 05

T-bana 18, buss 172,173,182

Samarbete och självorganisering är en 
genomgående inriktning i programmet, 
som rent praktiskt kommer att förhålla 
sig till de fyra årstiderna och det lokala 
samhället, men också blicka ut mot 
vår omvärld. Förståelsen av hållbarhet 
utifrån olika perspektiv som till exem-
pel ekologi och ekonomi – skall lyftas 
fram, liksom frågor om våra resurser, 
livsbetingelser och relationer i ett större 
sammanhang. 
Från januari 2013 är det ett nytt ar-
betslag på Konsthall C, som består av 
Karolin Tampere, Anna Ahlstrand och 
konstnärsduon akcg (anna kindgren och 
carina gunnars). 

Urval från vårt program för våren:
Den 6 mars kl 19.00 startar Hyresgäst-
föreningen och Konsthall C:s filmklubb 
Surr Surr upp igen. Den här gången har 
det nya arbetslaget på Konsthall C valt 
att visa filmen Äta sova dö av Gabriela 
Pichler

Redan den 13 mars startar Aftonsko-
lan KC upp med:
Grundkurs av Medlemsbanken JAK. 
Grundkursen är uppdelad på tre träffar, 

Konsthall C:s konstnärliga program
Programmet för 2013/2014 - kommer att formas av den övergripande 
långtidsundersökningen ”Hållbarhet – vad menar vi?” 

på onsdagskvällar den 13/3, 27/3 och 
3/4, 18.30 - 21.15. Det är gratis att vara 
med, sista anmälningsdatum 8 mars, 
info@konsthallc.se. För mer information 
om innehållet – läs vidare! 
Vecka 12 öppnar vår första utställning: 
’Soundscape Røst – The Listening 
Lounge’ av konstnären och aktivisten 
Elin Øyen Vister. Utställningen är gratis 
och öppen för alla! Vänligen se vår hem-
sida för öppettider. www.konsthallc.se

Mer om Aftonskolan KC: Finns det 
en folkbildning utan rörelse? Var startar 

bildningen? Var startar rörelsen? Kam-
ratcirkeln är tillbaka i ny tappning på 
Konsthall C under namnet Aftonskolan 
KC. Konstnärer, poeter, pedagoger, po-
tatisodlare, bankfolk i salig blandning 
kommer att utgöra detta forum. Afton-
skolan KC vill problematisera och sätta 
den längre undersökningen med arbets-
titeln ”Hållbarhet – vad menar vi?”

Läs mer på www.konsthallc.se



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. 

Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Emma Hjorth
Naturen, å att det är skön 
atmosfär. Det bubblar i 
Hökarängen, det händer 
saker i Hökis, både bra 
och originella. Skriv att 
det är bättre i Hökis än 
i London, det är bättre 
livskvalité här. Vi bodde 
i London innan å min 
man som är från London 
säger att det är bättre här. 

Lars Johansson
Alltid varit bra i 
Hökarängen, bott i 
Hökis i 64 år. Det är 
folket som är bäst, alla 
hälsar, alla snackar. 
Upprustningen som 
pågår är också bra, 
särskilt i centrum.

Rune Dammberg
Promenadvänligt i 
Hökarängen, nära till bra 
affärer och det är bra att 
det finns tunnelbana som 
ligger centralt. Bra med 
nya och fina tvättstugor 
och så har jag en fin 
lägenhet. Det är bra i 
Hökarängen för gamla 
människor.

Susanne Ilkovics
Nära till naturen och 
skogen. Fina motions-
spår, bra cykelvägar 
och så är det nära till 
Hökarängsbadet.

Fredrik Tunedals
Väldigt häftig å cool miljö. 
Man känner sig hemma 
i Hökis. Fint vattentorn 
med bra vatten. Det är 
ballt i Hökis. Det är coola 
kisar i Hökis å mycket 
kärlek i Hökis. Känslan 
är att allt är möjligt. Vi 
arbetar tillsammans, vi 
skriver historia just nu.

Marina Edvardsson
Blandningen av folk, 
strukturen av husen, 
både radhus, villor och 
hyreslägenheter. Blandad 
miljö med bra lekplatser 
och att man bevarat 
gågatan i Centrum

Robert NybergKonstiga Fönstret
Utställare i Konstiga Fönstret under vårsäsongen 2013

29 mars–4 april Natasha Södergren 
”Sekvens – Flyktig närvaro” Målningar i akryl

5–11 april Pelle Piano 
”Walls of Fame – en utställning uppåt väggarna...”

12–18 april Anders Danell Måleri

19–25 april Nicole Axelsson Orsvärn 
”Premiär!!!” Målningar Skulpturer Blandteknik

26 april–2 maj Aleksander Roudnidski 
Surrealism / olja

3–9 maj Elina Nögisto 
Stickat Virkat

10–16 maj Svetlana Hokkanen 
Natur / Blommor / olja + akryl

17–23 maj Apostolos Kassimis 
Landskap / akryl

24 maj–6 juni ”Galopp i sommarhagen”
Yvon Broman Keramik & Gunilla Jonsson Målningar  
Naturmotiv  Abstrakta verk

Välkommen att se utställarnas verk – genom fönstren – eller besö-
ka dem i lokalen – om de själva har angett öppettider i fönstret!

Amatör eller proffs? Välkommen till KONSTlGA FÖNSTRET 2013
Utställningsverksamhet i samarbete med Hökarängens Stadsdelsråd
Vi har delat upp utställningsåret i en-veckorsperioder: 
Fredagar–torsdagar

Vårsäsongen: 29 mars—6 juni (10 veckor)
(Redan fullbokad)

Höstsäsongen: 16 aug—5 dec (16 veckor)

Till intresserade som tar kontakt, sänder vi fakta om lokalen och vad som gäller för 
att där självständigt ordna sin utställning. 

Därefter inbjudan till möte i lokalen för introduktion – vanligen gemensam – för att 
kunna samordna bokningsönskemål och kanske utbyta erfarenheter.

Hökarängen februari 2013 /  Britta Pärlebo, ozike@comhem.se eller 073-669 62 70


