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Hökarängens Stadsdelsråds hemsida: 
www.hokarangenssdr.se
Foto omslagsbilden: Kerstin Björkman

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.

Gröna fingrar – urban odling
Onsdagen den 24 april bjöds det in till workshop om urban odling.

Stadsdelsvandring med Hökarängens stadsdelsråd, Hökarängsplan

Japanska trummor utanför Mamma Sushi, Hökarängsplan 24 

Workshop ”Vad kan man göra av gamla grejer?”  
Remake, Hökarängsplan 1

Filmklubben SURR SURR 
visar ”Kvarterer Korpen”, HGF Vävstolen Pepparvägen 9A

Lördagen 25 maj kl 11.00-16.00

Trollkarlen John-Henry
Dockteater ”Plastpåsen” med Hanna Rosén av Staffan Westerberg

Ansiktsmålning 

11.00
13.00

12.00
12.30
11-15

Stora sce
nen 

på torget

Händer också i centrum
Loppis och marknad, Bästa Svängens tipspromenad och lotteri, Korvförsäljning, Brandbil, 
Hyresgästföreningen bjuder på kaffe och kaka, Reptilklappning på Hökarängens zoo, 
Stockholmshem berättar om Hållbara Hökarängen

Konstutställningar, öppna ateljéer och annat kul
Konstapoteket: isättning av Geraldine Hudsons projekt Souvenir och vykortskrivande workshop kl 12-15, 
Sjöskumsvägen 4

Konsthall C: Alla förskolor i Farsta stadsdel ställer ut i Pannrummet, Öppet arkiv 
och Utställningen Soundscape Røst. Kl 12-17, Cigarrvägen 14

Fritidsgården Morris håller öppet, Cigarrvägen 16 

Starrmyrans parklek och stall har öppet med bl. a. ponnyridning

Hökarängens Dag

Passa på! Rensa ut i skå-
pen och gardero-
ben! REMAKE på 
Hökarängsplan 1 

tar emot hela och 
rena gåvor.

14.00

15.00
15.15

Lilla
 

sce
nen på 

gågatan 

11.00

16.00

11-12 & 
14-15

Konscensuskören invigningssjunger

Compas
Waterduo med Rebell Robert 
& Edwin Ziberg
Prisutdelning från lotteri och tipspromenad

DJ Scot James

11.30

Övrigt 

program

Mycket folk kom och intresset var väl-
digt stort. Det bjöds på saft, wraps, (be-
stående av bla. rödbetor, potatis, fetaost, 
rödlök, paprika, sallad m.m.) kaffe, te 
och rabarberkaka och allt ekologiskt 
förstås. 

Meningen med mötet var att ta reda 
på hur stort intresse som finns för odling 
i Hökarängen. Entusiasmen gick inte 
att ta miste på. Först var det informa-
tion. Vi fick se bildband, lyssna på saga, 
blunda och känna på hemliga saker (som 
vi sedan skulle ge förslag på hur man 
eventuellt kunde använda dem i odlings-

syfte.) Därpå var det grupparbete och 
sedan fick vi redovisa om alla bra idéer 
som vi hade. Bland förslagen fanns bal-
kongtävling, växthotell, biodling, sätta in 
foderhägn åt rådjuren, så att de äter på 
”rätt foder”, växtbytardagar, samordnare 
via data, odla på fjärrvärmeledningar 
m.m. Fantasin och kreativiteten hade 
inga gränser.

Urban odling är något som växer 
över hela världen och intresset verkar 
vara enormt, även här i Hökarängen.

De som stod för det hela var: Stock-
holmshem med Hållbara Hökarängen i 

INVIGNING av REMAKE!
I Hökarängens centrum

30 maj kl. 15-19

Nu inviger vår nystartade 
REMAKE-verksamhet

och önskar hjärtligt välkomna!

Invigningstal 
Stockholms Stadsmissions 
Direktor Marika Markovits

Mingel, dryck & snittar

Musik 
Helena Eriksson sjunger 

Cornelis Vreeswijk
Kenny Håkansson, gitarr      

Björn Lundquist, kontrabas

Fotoutställning
Fotograf Johan Andersson

Mysiga fik i Hökis
Det ligger ett litet fik på Tobaksvägen, alldeles bredvid ICA- Bomben. Det heter ”Lokalrätten”. 
Där träffar jag Mariana Silva Varela och 
Jakob Krajcik. Det är de som har hand 
om stället.

Det är verkligen inte bara ett fik, 
utan här är det mycket aktiviteter på 
gång. Såsom urban odling, events,  
konstutställningar m.m. Hela projektet 
innebär att återvinna och återbruka samt 
ha närproducerad odling.

Om man går upp för trappan emel-
lan ICA och Lokalrätten, så kommer 
man till en innergård. Där började man 
förra året med odlingar, mest ätbart. I år 
har man främst tänkt att satsa på svenska 
grönsaker bl.a. rovor, morötter, rödbe-
tor, sallad, örter, baljväxter, björnbär och 
amerikanska blåbärsbuskar. Skörden an-
vänds sedan på caféet till morotskakor, 
pajer och juicer.

Jag passar på att fråga om de får ha 
odlingen ifred, ett litet tveksamt jaa. För-
ra året kom det någon hungrig person 
och tog potatisen. Men annars har folk 
mest varit intresserade och tycker att det 

är kul och spännande. Det är planterats 
lite sälgpinnar runt om och tanken är att 
det ska växa fram ett naturligt staket och 
som även blir ett vindskydd, samt en na-
turlig spaljé för växterna.

Till ”Lokalrätten” kan man även bli 

medlem och en önskan är att även med-
lemmar ska kunna få en liten odlingslott.
Lokalrätten har sin servering öppen:
lördag och söndag 11–17
och hittas på nätet: www.lokalratten.com
  Kerstin 

samarbete med Boodla som arbetar med 
att utveckla  möjligheter till urban od-
ling tillsammans med dem som vill odla.

 

     

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING  

www.stockholm.se/farsta   
 

ONSDAGAR I 
LADAN 2013           

FARSTA GÅRD, FARSTAÄNGSVÄGEN 16-22  

SOMMARAKTIVITETER FÖR SENIORER 

VÄLKOMMEN TILL LADAN, FARSTA GÅRD, KL. 14.00 

 
26/6 FRÅN BELLMAN TILL BEATLES med Fyrtiotalisterna Bo och Peter 

  3/7 TE-DANS till Karry,s mixx duo 

10/7 NU MÅR JAG MYCKET BÄTTRE! Sång och musik med  
         Margaretha Dalhamn, Ola Hedén och Samuel Skönberg 

17/7 ”FRÅN WIEN TILL BROADWAY” ett gnistrande fyrverkeri av musik och  
        sång från hela världen! Jan-Erik Sandvik, Eva Magnusson och Rimma Gotskosik 

24/7 MELODIKRYSSET priser utlovas, tillfälle till allsång med Harry Lundstedt   

31/7 LÄTTSAM UNDERHÅLLNING – SVENSKA VISOR och allsång med                    
         Agneta och Ulf Segeblad  

  7/8 BEVINGADE ORD och deras ursprung med Ove Svensson 

14/8 TAUBEKÖREN, körledare Linnéa Sally 

 

SERVERINGEN ÄR ÖPPEN FRÅN KL 11.00 

 

Arrangörer: Farsta Föreningsråd, Farsta IOGT-NTO, PRO Tallkrogen - Gubbängen, SPF Farsta,                  
                  SPF Sköndal, PRO Hökarängen i samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning. 
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SERVERINGEN ÖPPNAR 
KL 11.00
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Reparera, byt och återbrukaGroddammen i Fagersjöskogen
”Bevara-Grod-Projektet och vår biologiska miljö och mångfald”
är ett projekt som vår skog har haft turen att få vara med i.

Naturskydd i teori och praktik
Söderorts Naturskyddsförening är en lokal krets av Naturskyddsföreningen, som är landets största 
natur- och miljöorganisation. Vi har drygt 4 000 medlemmar och är verksamma inom stadsdelarna 
Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta-Vantör. Samråd kring nya hus i Hökarängen

Nu pågår samrådet kring planen för 6 hus mellan 5 till 10 våningar i södra änden av Lingvägen. 
Samrådet avslutas den 3 juni. 

Ingrid Lönnberg som bor på Fagersjövä-
gen, mitt emot den nygrävda dammen, 
har blivit utsedd till att vara fadder till de 
små grodorna.

Hon säger: ”Jag är barnfödd här och 
har sett grodor och ormar försvinna och 
det är numera helt omöjligt att få se gro-
dor. Bara de pyttesmå som någon ensta-
ka gång springer framför gräsklipparen. 
I föreningen Fagersjö Trädgårdsstad, där 
jag är styrelseledarmot blev man intres-
serad av min berättelse om grodorna. I 
den föreningen värnar man bl a om att 
vårda och bevara en unik miljö med vat-
tendrag och flora. Här i Fagersjö, runt 
Magelungen och vid Högdalstopparna 
finns det ju ocklså ett rikt fågelliv.”

Ingrids uppgift är att hålla ett öga 
på dammen och rapportera om det blir 
grodlek. Dammen är 1 m djup.

130 hyresrätter planeras och planen 
syftar också till att bevara delar av na-
turområdetför lek och rekreation. En 
barnkonsekvensanalys har tagits fram för 
att studera hur området används idag av 
barn och unga. Det finns tydliga spår av 
att Samsöskogen nyttjas på olika sätt. En 
mängd stigar går kors och tvärs genom 

skogen. Det finns kojbyggen, eldplatser 
på mer eller mindre skymda ställen. Sko-
gen används mycket av förskolebarn och 
barn i förskoleklass.

Marken utgörs av skogsmark i ku-
perad terräng. Delar av skogsmarken är 
blandskog och andra delar lövskog med 
inslag av ek. De nya husen föreslås i en 

sluttande skogsbacke, inspirerade av 
naturen runt omkring. Den nya gatan 
tar sig in vid Lingvägens södra ände och 
svänger längs skogsbacken. Husen smäl-
ter in i skogen med en dämpad färgsätt-
ning i gröna kulörer och jordfärger.

Förslaget finns utställt på Tekniska nämndhuset och beskrivs också på nätet:
http://stockholmprojekt.blogspot.se/2013/04/lingvagens-sodra-ande-del-av-farsta-21.html

De som gjort detta möjligt är: Miljömiljarden, Rädda Långsjöns Grodor, Stockholms Herpetologiska Förening 
och Stockholms Idrottsförvaltning.

För att spara på vår planet och jordens resurser bör vi slänga 
mindre. Ett sätt är att laga och sköta om det vi har. Orkar eller 
klarar man inte av att laga själv kan man ta hjälp. I Hökarängen 
finns sömmerska, skräddare och numera även cykelverkstad.

Andreas Olsson på Olssons cykelverkstad på 
Pepparvägen 4

Emma Henriksson, projektledare för 
Hållbara Hökarängen, berättar att det 
varit en viktig del i Stockholms arbete 
med att utveckla centrum att värna om 
hyresgäster som jobbar med reparationer 
och återbruk. Stadsmissionen Remake 
är ett exempel på hur man kan ta tillvara 
på sådant som man inte längre använ-
der. Här blir t ex gamla gardiner till en 
snygg klänning. Bytesdagar och loppisar 
är också vanligt i Hökarängen t ex är det 
loppis i centrum sista lördagen varje må-
nad. I centrum finns också en nyöppnad 
cykelverkstad.

– Vi vill underlätta cyklandet. Det är 
många som har frågat efter en cykelverk-
stad och det var ganska svårt att hitta. 
Det känns därför jättekul att Olssons 
cykelverkstad nu är igång, säger Emma 
Henriksson

Lite extra roligt är det att Andreas 
Olsson som driver verkstaden är Höka-
rängsbo. Andreas har bott i Hökarängen 
hela sitt liv.

Vi ordnar innekvällar med föredrag på 
olika naturteman, såsom varg, havet 
och fåglar. Dessutom ordnar vi olika 
naturutflykter. Bland annat har vi varit i 
Sandemar, vandrat Sörmlandsleden samt 
varit på Landsort och sett hur ringmärk-
ningen av fåglar går till. 

En mycket uppskattad vandring 
hade vi i december förra året, då vi vand-
rade från Erstaviksbadet till Björkhagen 
genom Nackareservatet. Det var kallt, 
men när vi rastade så bjöds vi på glögg 
som värmde inombords! Föreningen har 
också ett litet område vid Ekuddens gård 
inom Flatens naturreservat som vi sköter 
åt Stockholms stad. 

På vårarna krattar och samlar vi löv 
som vi sedan bränner på hösten. Här 

behövs frivilliga krafter! Du behöver inte 
vara med i Naturskyddsföreningen för 
att få hjälpa till. 

Just nu är vi mycket bekymrade över 
den mängd olika exploateringsplaner 
för bostäder som Stockholm har, efter-
som de innebär att grönområden tas i 
anspråk, varigenom viktiga naturvärden 
riskerar att försvinna. För att arbeta med 
dessa frågor deltar vi i en särskilt bildad 
arbetsgrupp tillsammans med Stock-
holms Naturskyddsförening. 

Vi hoppas att du som läser dessa 
rader vill arbeta tillsammans med oss 
och hälsar dig varmt välkommen som 
medlem i Naturskyddsföreningen. Du 
behöver dock inte vara medlem för att 
hjälpa oss, eller delta i våra aktiviteter. 

Allas insatser behövs och det finns alltid 
arbete att göra! 

Naturskyddsföreningen adress och 
kontaktuppgifter hittar du på 
www.naturskyddsforeningen.se/soderort.

Följ arbetet i Hållbara Hökarängen 

Åsa Stenmark och Emma Henriksson är 
projektledare för Hållbara Hökarängen.

Projektet Hållbara Hökarängen har nu 
pågått i drygt två år och mycket har 
hänt. På Hökarängens dag den 25 maj 
kommer Stockholmshem att visa och 
berätta om det som genomförts fram tills 
idag och vad de planerar att arbeta med 
framöver.

Du som intresserad av att löpande ta 
del av arbetet i projektet, följ det gärna 
på Hållbara Hökarängens blogg och på 
Facebook. 

Där skriver projektledarna Emma Hen-
riksson och Åsa Stenmark om stadsut-
veckling, hållbarhetsfrågor och sånt som 
händer i Hökarängen. 
Blogg: hallbarahokarangen.com
Facebook: sök på Hållbara Hökarängen
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Mobile Radio och akcg, Sao Paulo Biennalen 2012  foto:akcg

Radio Centrifug – och andra projekt i Konsthall C
Torsdag 23.5 2013, kl 18.30
presenteras ”Mobile Radio”
(Sarah Washington och Knut Aufermann)

Språk: Engelska
Mobile Radio är ett konstnärligt samar-
bete som, sedan starten 2005, intresserat 
sig för experimentell radio. De sände 
varje dag (100 dagar) från 2012 års bien-
nal i Sao Paulo, Brasilien.
Detta är uppstarten på Radio Centrifug 
Populär, en radiostation med utgångs-
punkt från sin lokala förankring i Hö-
karängen och är ett samarbete mellan 
Mobile Radio och Konsthall C.

Lördag 25.5 2013, kl 12.00–17.00
HÖKARÄNGENS DAG på Konsthall C:
Utställningen Soundscape Røst - The 
Listening Lounge, Öppet Arkiv, lyss-
ningsstation med Mobile Radios ar-
kiv. Förskolorna i Farsta ställer ut i 
Pannrummet.

Lördag 25.5 2013, kl 16.00
Filmklubben SURR-SURR visar
Kvarteret Korpen, 101 min, i regi av 
Bo Widerberg, 1963.
Plats: Hyresgästföreningen Vävstolen, 
Pepparvägen 9A

Filmen utspelar sig i ett fattigt kvarter i 
Malmö 1936. Den spelades in i det verk-
liga Kvarteret Korpen som senare revs.

Söndag 26.5 2013, kl 12.00–17.00
Utställningen Soundscape Røst - The 
Listening Lounge.

Torsdag 30.5 2013, kl 17.00–22.00
KONSTFACK:
Naturfilm & Filmens natur
Plats: Pannrummet, Konsthall C

Vernissage 30 maj 17-22

Torsdag 17-22
Fredag 16-20
Lördag-Söndag 12-17

Programmet på Konsthall C i maj må-
nad genomförs i samarbete med Goethe 
Institutet, ABF Stockholm, Kulturrådet, 
Office for Contemporary Art Norway, 
Norges Ambassad i Stockholm och Far-
sta Stadsdelsförvaltning.

//akcg (anna kindgren & carina gunnars)
Anna +46706637186
Carina +46702592427

Filmklubben 
“Surr-Surr” 

Trampa lätt och klimatsmart med el-cykel
Med elcykel orkar du längre, ett bra val för dig som inte vill bli svettig på väg till jobbet och som 
vill transportera dig på ett miljösmart sätt. 
På Hökarängens dag kan du provcykla 
och höra om elcykelkortet – ett kort där 
du får allt du behöver för att cykla året 
runt.

Med lite assistans från ett batteri or-
kar du längre, håller jämnare och högre 
fart både i uppförsbackar och i motvind. 
Ett lättare sätt att cykla, du får motionen 
men slipper vara svettig när du kommer 
fram. Dessutom färdas du på ett miljös-
mart sätt, utan buller och utsläpp.

ElcykelKortet – allt ingår
Elcyklar finns i flera olika modeller 

och på Hökarängens dag den 25 maj 
kommer vi att visa några modeller som 
ingår i konceptet ElcykelKortet. Med 
ElcykelKortet kan du välja mellan olika 

paket, beroende på dina behov. I pake-
ten ingår olika modeller av cyklar och 
utrustningsnivåer. Med kortet kan du få 

LEGO och ny teknik på Hökarängsskolan 
I Hökarängsskolans nya tekniksal bygger eleverna LEGO och programmerar robotar. 
Här ska de yngsta eleverna bekanta sig 
med enkla tekniska komponenter som 
elmotor, kugghjul, remmar och remski-
vor. De lite äldre ska möta fler tekniska 
komponenter som generatorer, solcel-
ler, pumpar, kompressorer, kolvar och 
cylindrar. 

De äldsta eleverna lär sig principerna 
för programmering. Eleverna skapar 
program, som sedan styr robotar, som 
rör sig runt på olika banor och löser pro-
blem. Robotarna rör sig med hjälp av 
motorer och kan reagera på omgivning-
en med hjälp olika sensorer.

– Med den nya tekniken vill vi bygga 
upp elevernas förmåga att ta initiativ, 

deras självförtroende och kreativitet, be-
rättar NO-lärare Kenneth Lovén. Vi vill 
också visa på hur roligt och spännande 

det är att arbeta med teknik och ge goda 
grunder för framtidsval.

allt du behöver – från cykel och utrust-
ning som hjälm, kläder och lås - till ser-
vice, däckbyten och försäkring. 

ElcykelKortet kostar från cirka 600 
kr och uppåt, beroende på vilket paket 
du väljer. Den stora fördelen med Elcy-
kelKortet är att man efter 24 månader 
har betalt klart sin cykel och då äger den.

Provcykla en elcykel den 25 maj
Kom och provcykla en elcykel på 

Hökarängens dag, i centrum mellan kl 
11 och 16. Du som provcyklar får dess-
utom en presentcheck på service hos 
Olssons Cykelverkstad på Pepparvägen 4.

Besök din egen stad
Vi lever och bor alldeles intill ett unikt världsarv! Har du be-
sökt Skogskyrkogården? Människor reser hundratals mil för att 
komma dit. 
Skogskyrkogården ritades 1914 av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewe-
rentz. Kyrkogårdens unika förening av det nordiska landskapet, arkitekturen och de 
enastående utsmyckningarna gör platsen till ett kulturhistoriskt arv av stor interna-
tionell betydelse.
Visningar
Söndagar i maj kl 13.00 på svenska. Vandringarna fortsätter i juni, juli, augusti och 
september. Då även på engelska.
Biljetter 100 kr på Stadsmuseet, Visitors Center eller Ticnet (20 kr serviceavgift). 
Ingår i Stockholmskortet.
Du kan boka en egen visning av Skogskyrkogården via Stadsmuseet på 08-508 31 620 
eller bokning.stadsmuseum@stockholm.se. Läs mer på skogskyrkogarden.se

Meditationslunden

Vill du ha Hökarängsnytt 
via e-post som pdf-fil?

Maila till 
info@hokarangenssdr.se

I ämnesfältet skriver du:
Hökarängsnytt som pdf via mail

Maj 2013

Odling

Från vaggan till graven

Hela och rena 

kretslopps-cyklar

Naturliga grodor 

i vatten



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, 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?

Lennart Wahlgren
Naturen, trevliga 
människor, lugnt och 
skönt å bra grannar

Sam Sjöberg, 5 år
Det finns en bra affär 
där man kan köpa 
chokladglass

Alice Nordström, 6 år
Att det finns en skola som 
heter Hökarängsskolan. 
Hökarängen är ett fint 
namn

Alma Comstedt, 7 år
Kompisarna är bäst. 
Skolan är bra och fröken 
är också jättebra

Henrik Engman
Området är bra, det bästa 
är Hökarängstoppen med 
dess utsikt, långt bort men 
nära till allt, man ser hela 
staden

Helena Lundgren
Grannsämjan är det bästa 
med Hökarängen, och 
det nyöppnade bageriet, 
jag tipsar gärna om 
skänk och tigg! Hökis på 
facebook

14 juni 13.00-18.00

Plaskdamms-
festivalen
Nu är det dags igen, tredje gången gillt för Plaskdammsfestivalen! 
-en festival för barn i och vid Fagerlids plaskdamm i Hökarängen.
Kom och plaska i dammen eller bygg en egen båt i båtbyggartältet, ta med era badankor till badanksträffen, 
prova att göra jättesåpbubblor, njut av en tur i gummibåten... upplev 
teater och musik, grilla korv, fika, sola och umgås! Unga som gamla, 
alla är välkomna att fira plaskdammen och sommaren med oss!

PROGRAM
Plask! Pantomimteatern – spelar barnteater i plaskdammen 
kl 13.00 och kl 17.00  

Badanksträff – låt din favoritbadanka träffa andra ankor i dammen  

Gummibåtsrundturer pågår hela dagen

Småbåtsverkstad – gör en båt av återbruksmaterial i båtbyggartältet 

Såpbubbel-lek  – IPA Barns rätt till lek, håller i en såpbubbel-
station där alla är välkomna att prova olika bubbelmetoder

Fika – köp hemmagjord glass i Gro’s glasskiosk eller fika och grilla 
korv i Parkleken Fagerlids mobila kafé  öppet hela festivalen

Fiskdamm – hyresgästföreningen håller i fiskdamm där alla barn 
kan pröva lyckan

Loppis  – kom och sälj grejer du inte längre behöver

Musik och happenings mm

Alla aktiviteter är gratis!
För mer information kontakta Micaela på lillalokalen@gmail.com eller Parkleken Fagerlid 08-604 67 45.
Arrangörer: Föreningen för kreatörer, Parkleken Fagerlid, IPA Barns rätt till lek. 
Arrangeras med stöd av Farsta stadsdelsförvaltning.

Fredag 14 juni 
kl 13.00 – 18.00


