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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.

Gågatan får
blå kulturskylt

Samfundet S:t Erik kommer att sätta
upp en skylt i Hökarängen centrum i
höst. Sedan 1993 har samfundet skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader
med blå emaljskyltar. De blå skyltarna är
ett led i samfundets arbete med att sprida kännedom om Stockholms historia
och dess bebyggelse samt väcka intresse
för ett bevarande av stadens kulturarv.

Hållbara Hökarängen på ny adress

I somras flyttade Hållbara Hökarängens
projektkontor från Pepparvägen till gågatan
i centrum. Nu finns kontoret på Hökarängsplan 14, mellan Guld och Tatuering.

Kastanjegårdens bridgegäng
träffas måndagar 12-16
och torsdagar 16-20.
Dataträffar
på tisdagar 12.30-14.30
Öppet Café
måndag – torsdag 10-15
Tel. 08-604 94 27
Välkomna!

Hökarängens Stadsdelsråd
kallar till Höstmöte
Måndag den 21 oktober kl. 18.30
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Alla föreningar och boende i Hökarängen
är välkomna att delta. Vi har bjudit in:

Kommentarer från Hökarängens stadsdelsråd till Utställningsförslaget ”Den gröna promenadstaden. En strategi
för utveckling av Stockholms parker och natur”

Glada bin gav mycket
Hökarängshonung
Det har varit ett riktigt bra år för Hökarängens bin. I slutet av augusti skördades
honung ur kupan som står i skogsdungen utanför Kryddgården på Lingvägen och skörden var riklig. Många kilo
flytande guld slungades med handkraft
och tappades på burkar som såklart fick
etiketter där det
framgår att honungen kommer
från Hökarängen.
Burkarna
såldes bland annat på loppisen
sista lördagen i
augusti.

Trasig cykel?
Alla slags

Reparationer & Service

av cyklar

och äldre mopeder
Öppet måndag – onsdag 10-18

Tel. 073-553 60 14
Pepparvägen 4 (ingång från gården)

Välkommen
till ditt apotek!

Hökarängen den 2 juli 2013 /Louise Modig Hall, ordförande

Lises Klipperi
Klipper hela familjen

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

Hökarängens Stadsdelsråds hemsida:
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: Dammen i Skönstaholm
Foto: Per Ellström

Tel: 08 – 120 99 399
Sjöskumsvägen 2-4

www.lisesklipperi.se
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10%tt
raba

Mån–fre 10–14

Italiensk färsk pasta • Pizza
Kebab • A la Carte

på valfri vara*.

All mat finns
för avhämtning

10% rabatt

Du hittar oss här:
Hökarängsplan 18
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Inkl. läsk, sallad, nybakat bröd & bryggkaffe

Klipp ut kupongen och få

*Vid *Vid
uppvisande
av kupong.
Gäller
ej läkemedel
ellereller
varor
på recept
inominom
läkemeuppvisande
av kupong.
Gäller
ej läkemedel
varor
på recept
delsförmånen.
Kan ej kombineras med
andra
rabatter.med
Giltig
t.o.m.
30/6
31/12 2012. Endast
läkemedelsförmånen.
Kan ej
kombineras
andra
rabatter.
giltiggiltig
hoshos
Kronans
Droghandel
Hökarängen.
Endast
Kronans
Droghandel
Hökarängen.

Vi har öppet:
Vardagar 10–18

Dagens lunch 75:-

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

Sirapsvägen 6, Hökis

Välkomna!
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Onsdagsjazz i Ladan

Nygammalt hos Martha

Mathivation på Hökarängsskolan Tillsammans i

Musikcafé Ladan, Farsta Gård
Onsdagar, 13-15
Fri entré! Kom!

För tre år sedan var det boendedialog i Hökarängen. Boende
tyckte till och de flesta synpunkterna handlade om centrum.

Farid Nolen från Västsvenska handelskammaren besökte Hökarängsskolan tillsammans med årskurs 8-elever från Växjö. Med sin fantastiska föreläsning trollband de hela högstadiet.

Höstprogrammet 2013 för

under ledning av Kastanjegårdens Vänner.

Insläpp från kl.12.30.
Möjligheter att fika!

2/10 The Be Bop Orchestra
9/10 Oktetten Lars
16/10 Marcks Brothers
23/10 Doc´s Gang            
30/10 J & J Jazz
6/11 H Sporre Swing Quart
13/11 Dixie Group 62
20/11 Jazztified
27/11 Marianne Kock kvintett
4/12 	 Dixie Group 62
Arr: Kastanjegårdens Vänner
Stockholms Kulturförvaltning
Farsta Stadsdelsförvaltning
Medlem i Farsta Föreningsråd
ABF Stockholm

Stockholmshem har därför jobbat med
att utveckla Hökarängens centrum.
Hållbara Hökarängen har ett lokalt projektkontor i centrum och de har fått
in mycket idéer. – Ett av de vanligaste
önskemålen från boende har varit trevliga och barnvänliga caféer och restauranger av god kvalitet, berättar Emma
Henriksson som är projektledare på
Stockholmshem.
Mycket har hänt sedan boendedialogen. Exempelvis har nya verksamheter
öppnat. Här kan nämnas Mamma Sushi,

Mini Outlet i Hökarängen
Barnklädesbutiken
med låga priser
och miljöprofil!

Cevicheria Aji y Ajo, Lokalrätten och
Bageriet Lydecker & Boussard.
Även gamla verksamheter har satsat
och utvecklats. På Kaffe Express Colombia hittar man sydamerikanska livsmedel, te, kaffe, piroger och fika. När Martha, som driver Kaffe Express Colombia
startade sin verksamhet låg tyngdpunkten på import av sydamerikanska livsmedel. Nu har caféverksamheten växt.
– Vi har tillsammans med Martha
byggt om lokalen och det har blivit riktigt fint, säger Emma Henriksson.
Det har blivit ljusare och luftigare.
Nytt schackrutigt golv och en fin gammal disk förför och det är svårt att låta
bli att köpa med sig lite godsaker. Köket
är nytt och det kommer att bli mera mat
än vad det har varit tidigare.

Det handlar om att våga utmana sig själv
och att inte ge upp så fort man stöter på
problem. Det är problemen som får oss
att utvecklas och vår hjärna att växa! Att
alltid räkna tal man redan kan, utvecklar
inte vår hjärna utan det är när vi löser
uppgifter och problem, som vi faktiskt
inte kan, som vår hjärna utvecklas.
Farid förklarade att ingen föds med
eller utan en ”mattehjärna”. Alla kan
träna. Det är viktigt att inte fatta, för det
är då man lär sig. Tillsammans med eleverna från Växjö räknade alla klasser svåra

tal på eftermiddagens mattelektioner.
Dagens föreläsning fick många i
Hökarängsskolan att bli inspirerade och
sikta mot högre höjder än tidigare.

Räknestuga med Mattecentrum
Välkommen till Mattecentrums räknestuga i Hökarängsskolans ljushall varje
onsdag klockan 17.00-19.00. Matematiker, ingenjörer och naturvetare hjälper
till med matematik på högstadie- och
gymnasienivå. Alla är välkomna!
www.mattecentrum.se

Lises Klipperi
Klipper hela familjen

Hökarängsplan 12
Hökarängen C
Tel: 08-533 375 00
www.minioutlet.se

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

Öppettider:
tis-fre 10–18,
lör 11–15,
sön-mån stängt.

www.lisesklipperi.se

Hökarängen

Hökarängsskolan har ett stort
nätverk med bland andra Farstas
fältassistenter, Svenska kyrkan,
fritidsgårdarna och närpolisen.

Under en vecka i september ordnade
nätverket en heldagsaktivitet för varje
klass i åk 7 för att eleverna skulle få lära
känna varandra och vuxna som finns
runt omkring dem.
På fritidsgården Morris träffades alla
för värderingsövningar, femkamp och
samarbetsövningar.
– Att få lära känna varandra, både
elever och professionella, på ”Tillsammansdagarna”, har skapat goda
relationer och en bra teamkänsla, berättar Jenny Sjöstedt, skolkurator på
Hökarängsskolan.

Tel: 08 – 120 99 399
Sjöskumsvägen 2-4

Stängt 10-17 okt

Thailandstorget
Asien & Thailandlivsmedel

Tobaksvägen 4

Välkommen till en riktigt bra

Matbutik

Öppet tis-fre 10-19, lör 10-16, sön 11-16
Sirapsvägen 6 • Hökarängen/Farsta
www.thailandstorget.se • 076-392 96 05
T-bana 18, buss 172,173,182

5% pensionärsrabatt
på alla matvaror varje
onsdag kl. 8-15

And
AmCafé A

Öppet

Tel 93 92 80
Öppet alla dagar

VARJE DAG 8-20
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
4

Postens
utlämningsställe

Smörgåstårtor & Tårtor på betällning
Lunchservering . Avhämtning

Tel 94 18 49
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Har du koll på din klimatpåverkan?

Hökarängen har världens första gågata
Tänk på det när ni lufsar genom centrum nästa gång!

Nu finns ett verktyg som du
kan använda för att mäta just
din påverkan på miljön, och få
tips på vad du kan göra för att
leva mer hållbart.
Ungefär 70 procent av våra hushålls miljöpåverkan kommer från bostäder, transporter och livsmedel. Det betyder att
hur du väljer att bo, konsumera, resa och
göra olika aktiviteter spelar en stor roll
för miljön. Dina val och din livsstil bidrar till ett så kallat ekologiskt fotavtryck
och påverkar miljön i form av bland annat utsläpp av växthusgaser.
Projektet Hållbara Hökarängen har
tillsammans med SEI (Stockholm Environment Institute) tagit fram ett verktyg
på webben där man kan beräkna sitt eget
ekologiska fotavtryck. Verktyget ger en
bild av vilken påverkan på miljön ens val
och livsstil ger. Genom att bli medveten
om vilka effekter din nuvarande livsstil
har på vår planet, kan du sedan göra mer
hållbara val med omtanke om miljön.
Verktyget hittar du här:
http://sweden.reap-petite.com/

Registrera dig och
vinn en Ekolåda!

Alla hushåll i Hökarängen som registrerar sig och fyller i verktyget under
oktober och november är med i en
utlottning av Ekolådan – en låda fylld
med ekologisk frukt och grönsaker,
levererad hem till dörren.

Tanken på en bilfri butiksgata
väckte till en början starkt motstånd
hos butiksägare och handelns olika
organisationer, men sedan gågatan
i Hökarängen – världens första (!)
– väl blivit färdig svalnade kritiken.

Seminarieserie om Hållbar
konsumtion under hösten
Du har väl inte missat Hållbara
Hökarängens seminarieserie
på temat Hållbar konsumtion?

Seminarierna utgår från hur vi själva
konsumerar i vardagen; maten, transporterna och boendet. Vill du lära dig mer
om hur du kan minska din påverkan på
planeten och bidra till en hållbar framtid? Anmäl dig till höstens seminarier!
Det första av fyra seminarier genomfördes före denna tidnings pressläggning
men det går bra att anmäla sig till de
resterande.

är arkitekturhistoriker.
Sedan 2004 är han
knuten till Rådet till
skydd för Stockholms
skönhet som sekreterare och kanslichef. Han
verkar också som fri
forskare, skribent och
föreläsare. Tillsammans
med journalisten Christoffer Barnekow
presenterar han dessutom återkommande byggnadskonst i SVT under programrubriken Arkitekturens pärlor.

Mer information och hela programmet
hittar du på: hallbarahokarangen.com
Deltagandet i seminarierna är
kostnadsfritt.

Under september kom centrifug radio populär igång ordentligt. Centrifug Radio Populär är
en radiostation med utgångspunkt från sin lokala förankring i Hökarängen och ett nytt format på Konsthall C. Varje tisdag mellan 13.00 och 15.00 sänds programmet på 95,3 Mhz.
Carrington (1917-2011) och hennes 75
år långa konstnärskap som erkänt namn
inom surrealismen. Den är också tänkt
att vara en inspirationskälla för den
unga publiken – vad innebär det att vara
konstnär? OBS! OSA senast 27/9.
Helgen 19-20 okt.
FAGS Feminist Art Gallery, Solidarity.
Oktober till och med december
Centrifug spinn Maryam Fanni och Sarah Degerhammar
Följ hemsidan, www.konsthallc.se, för
fler programpunkter.
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MARTIN RÖRBY

När: 2/10, 6/11 och 4/12
Tid: Kl 18.00-20.30
Var: Hyresgästföreningens lokal
Pepparvägen 9a,
Hökarängens centrum
Anmälan och frågor: e-post
asa.stenmark@stockholmshem.se
eller telefon 08-508 39 119.

Centrifug – Hökarängsradio från Konsthall C
Vi har gemensam lyssning på Konsthallen parallellt, varje tisdag. Den 21-22
september sände vi radio live under 24
timmar från Konsthall C under namnet
DUBBELRADIO, på två frekvenser
95,3 och 101,1 Mhz, tillsammans med
Mobile radio.
Kommande programpunkter.
Onsdagen den 2 okt kl 19.00
Unga Klara gästar Konsthall C och
presenterar föreställningen: Häst Häst
Häst – om Leonora Carrington, av Erik
Uddenberg. Regi Suzanne Osten. Pjäsen, som tar sin utgångspunkt i Leonora

Den lyckade satsningen i Hökarängen
bidrog inte bara till att man i Stockholm verkligen vågade fullfölja den
nya Sergelgatan som gågata, utan också
till att man i Rotterdam genomförde
återuppbyggnaden av sitt kommersiella
centrum, det sedermera världsberömda
Lijnbaan-distriktet, enligt dessa principer. Idag kan man därför med fog hävda
Hökarängens centrums betydelse som
ett av den internationella modernismens
mest framgångsrika fullskalelabb.
		
Martin Rörby

Läs hela Martins artikel om gågatan
på Stadsdelsrådets hemsida
www.hokarangenssdr.se

SALLADER

PIZZA EXTRA INGREDIENSER
Oxfilé, Fläskfilé, Prosciutto,

Inkl. Dressing & Hembakat bröd

Kebabkött, Gorgonzola, Mozzarella 15:-

1

Ost & Skinksallad

70:-

2

Grekisksallad

70:-

Kyckling, Skinka, Räkor, Salami,

3

Kycklingsallad

70:-

Tonfisk, Fetaost, Bacon, Ruccola

4

Räksallad

70:-

5

Tonfisksallad

70:-

6

Kebabsallad

70:-

7

Västkustsallad

70:-

8

Taipansallad
(chilimarinerade räkor)

70:-

10:5:-

Resten av varor

foto:akcg

( Välj mellan såser; Vitlöksås, Rhode Island,
Olja Vinäger )

KEBAB
Kebab Rulle (hembakat bröd)

70:-

Kebab med bröd (hembakat bröd)

50:-

Pizza Sallad

8:-

Vitlöksås

5:-

Tomatsås

5:-

Rhode Island

5:-

Olja Vinäger

5:-

Bearnaisesås

10:-

LÄSK

10:-

Vitlöksbröd

10:-

Bästa Svängen har haft en fantastisk
sommar med många projekt. Våra loppisar på torget t ex.
Boden som vi har på torget (öppen
må-on-fr 12-14) är ett uppskattat inslag
på Hökarängens torg. Det är numera en
mötesplats för en blandning av människor, vilket vi tycker är trevligt. Det var
ungefär vad vi hade hoppats på! Boden
har verkligen en social funktion.
Vi har haft grillkvällar på onsdagskvällar vid vår lokal på Russinvägen, där
man var välkommen om man var nykter
och drogfri. Det är nolltolerans i våra
lokaler. Annars är det helt anspråkslöst.
Man kan hjälpa till att fixa iordning,
och delta efter förmåga. Det brukar vara
jättetrevlig stämning, och spännande
samtal. Och där nyttjar vi godsaker från
lokala företag.

Välkommen in och prova våra goda pizzor, kebab,
lasagne och fräscha sallader. Vi använder bara
äkta råvaror, färska grönsaker och äkta skinka.

Vardagar 1100 - 1400
Sallad, bröd, smör, dricka och kaffe ingår i priset

BARN MENY

ÖPPETTIDER
Hökarängen Centrum
Måndag - Fredag 1100ÖPPETTIDER
- 2100
Pepparvägen 3
00
00
00
Lördag - Söndag
12
21
Tel:1008-94
8700 81
Måndag - Fredag
- 21

Barnpizza, valfri pizza
10:- mindre på ordinarie pris

PASTA
Lasagne

Lär dig handskas med dina rädslor – dansa nykter och drogfri.

DAGENS LUNCH 70:-

1,5 l 30:-

Pizza bröd

Dansar aldrig nykter?

33 cl 13:50 cl 18:-

BRÖD

PIZZA • KEBAB • LASAGNE • SALLAD

Foto Melker Larsson

Lördag - Söndag 1100 - 2100

70:-

DAGENS LUNCH 70:-

Gamla och nya kunder är hjärtligt välkomna!

egi:
Ny r cchio
o
n
i
P
f.d.

Vi tar
även kort

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna!

Vardagar 1100 - 1400
Sallad, bröd, smör, dricka och kaffe ingår i priset

7

ÖPPETTIDER
Måndag - Fredag 10 - 21
Lördag - Söndag 1100 - 2100
00

00

Nu i oktober kommer vi att dra
igång en danskurs på torsdagar, vi lånar Söderledskyrkans lokaler kl. 18-20,
med start 3/10. Kursen kostar 500 kr
och man får lära sig grunderna i foxtrot
o bugg. Kursen är sedan tio torsdagar
framåt, och vi kallar kursen ”Dans för
Skräckslagna”. Har du känt så någon
gång, eller funderat på att lära dig, men
aldrig vågat tagit steget? Då kanske det
är dags nu. Vi tror verkligen att det kommer bli trevligt, med många skratt :-)
För anmälan kontakta Olla Jonasson
08-508 191 02.
Stefan Lindberg, ordf
Bästa Svängen

Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Kent Johansson

Älskar Hökarängen, bott
här sedan 1953, här springer
hararna och här springer
rådjuren. Det finns inget
annat ställe. Här kan man
plocka bär och svamp. Det är
mångkulturellt här.

Katarina Eriksson

Blandingen av folk och att
det händer mycket just nu.
Hållbara Hökarängen gör ett
bra jobb.

Jennifer Carlsson

Nära till kompisar. Bra
kommunikationer.
Hökarängen ligger centralt,
nära till allt, till exempel till
stallet i Ågesta.

Höstlovet vecka 44 i Fagerlids Parklek
Måndag 28/10 kl 14.00 Filmvisning och om vädret tillåter, kubbspel utomhus.
Tisdag 29/10 kl 13.30-15.00 Bingo. Kl15.00-16.00 Jakkolotävling.
Onsdag 30/10 kl 14.00 Pingisturnering och pärlpyssel.
Torsdag 31/10 kl 14.00 Vi kokar soppa över öppen eld och går
tipspromenad.
Fredag 1/11 kl 14.00 Prova på musikinstrumenten i
rockverkstan. Du kan också spela bordspel.
Parkleken Fagerlids öppettider: Måndag-fredag 13-17

Ann-Charlotte Lindén

Det absolut bästa... det
finns flera saker som är bra!
Närheten till allt. Hökarängen
är ett integrerat ställe. Det
finns alla typer av människor
och det är positivt.

Marco Lagunas

Den underbara 50-tals
miljön! Det har kommit nya
intressanta verksamheter,
till exempel Lokalrätten på
Tobaksvägen.

Amatör eller proffs? Välkommen till KONSTlGA FÖNSTRET
Utställningsverksamhet i samarbete med Hökarängens Stadsdelsråd.
Vi har delat upp utställningsåret i enveckorsperioder, fred–torsd.
Till intresserade som tar kontakt sänder vi fakta om lokalen och vad
som gäller för att där självständigt ordna sin utställning.
Därefter följer inbjudan till möte i lokalen för introduktion – vanligen
gemensam – för att kunna samordna bokningsönskemål och kanske
utbyta erfarenheter.
Britta Pärlebo, ozike@comhem.se eller 073-669 62 70

Konstiga Fönstret
Sirapsvägen 3 - Centrum

Utställare resten av säsongen 2013

27 sep–3 okt
Aleksander Roudnidski / Surrealism / Olja
4–10 okt
Apostolos Kassimis / Landskapsmotiv / Olja
11–17 okt
Knutpunktens hantverkare / Hantverk: Plagg för barn 2–16 år
18–24 okt
Maud Egeland-Oldelius / Akrylmålningar
25–31 okt
Niklas Aurgrunn / Färgstarka akryler, som förenar det abstrakta
med det figurativa / ”Bilder på liv och liv”
1–7 nov (Fortfarande ledig)
8–14 nov Rickard Carlsson / Foton
15–21 nov
Ingrid Lund och Christina Löfqvist / Målningar
22–28 nov
Christina Sjöberg-Gunn / Arbetscenter / Textil & Hantverk / Farsta
Stadsdelsförvaltning
29 nov–5 dec Florencie Fredriksson / Keramik / Betong

Robert Nyberg

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

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.

