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Hökarängens Stadsdelsråds hemsida: 
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: Skyltar i Centrum
Fotocollage: Per Ellström

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 
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 tid-
ningen, hör av dig till redaktionen
info@hokarangenssdr.se

Hökarängens Stadsdelsråd
Utvecklingen går mot tidig dialog

Höstmötet hade temat stadsplanering.

Stadsdelsrådet arbetar för ett större lokalt inflytande och ser fram mot tidiga och 
kontinuerliga dialoger kring hur lokalsamhället ska utvecklas. Vi bad därför utredaren 
Christoffer Carlander på stadsbyggnadskontoret att sammanfatta sitt arbete med 
tidigare dialoger i stadsplaneringen:

Stadens skyldigheter gällande samråd av stadsutvecklingsprojekt regleras i Plan- och 
bygglagen (PBL 5 kap, 20§). Syftet med samråd är att få fram ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt och att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Hittills har praxis varit 
att under samrådsskedet anordna ett samrådsmöte eller ett öppet hus.

Stadsbyggnadskontorets erfarenhet är att många berörda som deltar uttrycker en 
besvikelse eller ilska över att så mycket av planeringen redan verkar klar i samrådsskedet. 
För en breddad medverkan och en fördjupad dialog kring stadens utveckling jobbar 
Stockholms Stad därför med att utveckla former för att dialogen med stockholmarna ska 
ske tidigare.

Ett tidigt engagemang ger människor större reell möjlighet att påverka utvecklingen av 
sin närmiljö. Stockholmarnas lokalkunskap om ett områdes brister, kvaliteter och behov 
är som mest värdefull i planeringens tidiga skeden.

För staden innebär en tidig dialog ett bra tillfälle att beskriva och förankra hur 
planeringen för det lokala området hänger ihop med stadens övergripande strategi 
för en hållbar utveckling. Sammantaget ger en tidig dialog förutsättningar för en 
fördjupning av demokratin och en god stadsplanering där olika intressen vägs mot 
varandra utifrån ett rikt beslutsunderlag.

Kastanjegården har stängt under jul- 
och nyårshelgen. Vi önskar alla våra 
besökare och boende trevliga helger
vi öppnar verksamheten igen den 
tisdag 7 januari 2014.  

Projektet Hållbara Hökarängen har pågått i två och ett halvt år och är nu delvis klart. Mycket har 
hänt sedan projektet startade. Det odlas allt mer runt om i Hökarängen och framförallt sådant som 
är ätbart. I centrum finns en ört- och matpark. Den som tycker att det är mörkt och kallt nu kan se 
fram emot våren då äppel- och körsbärsträden vid gågatan kommer att blomma. Det har satts ut 
bikupor, humleholkar och mängder av olika slags fågelholkar.

Hållbara Hökarängen – nu och framöver

Hållbara hus och nya lokal-
hyresgäster

Ett flertal av Stockholmshems bygg-
nader har energieffektiviserats och flera 
nya sätt att ta hand om matavfall har 
provats. Många nya företag och förening-
ar har flyttat in runt om i Hökarängen. 
Många är inom kreativa branscher som t 
ex dokumentärfilmare, men även andra 
verksamheter som redovisningsbyrå och 
mikrobryggeri. I Tobaksområdet har 20 
nya konstnärslokaler kommit till.

Bättre service i centrum
Hållbara Hökarängens arbete har ut-

gått från den boendedialog som gjordes 
för 3,5 år sedan. De flesta synpunkterna 
där handlade om centrum. En viktig 
del i projektet har därför handlat om 
att göra en centrumutveckling för att få 
ett trivsammare centrum med en håll-
bar handel. Det var en akut fråga att få 
en ekonomisk hållbarhet för handlarna 
i centrum. Liksom många andra små 
centrum hade Hökarängen centrum haft 
en negativ utveckling under många år. 
Utvecklingen har nu vänt och i centrum 
finns numera t ex apotek, sushi, bageri 
och ett zoo i ny regi.

En bra närservice minskar också be-
hovet av att ta bilen till externhandels-
platser vilket är positivt för den miljö-
mässiga hållbarheten. Emma Henriksson, 
projektledare för Hållbara Hökarängen 
berättar:

– Vi har jobbat för att få in mer eko-
logiskt, second hand och ställen där man 
kan reparera och återbruka saker. Barn-
klädesbutiken Mini-outlet har ett stort 
ekologiskt sortiment och hos Olssons cy-
kelverkstad kan man laga sin cykel.

Nya mötesplatser
Det har även varit viktigt att skapa 

social hållbarhet, till exempel enom att 
skapa nya mötesplatser. Här kan nämnas 
nya utställningsplatser, restauranger och 
caféer men också och lek- och sittytor 
utomhus.

Remake som drivs av Stadsmissionen 
är en verksamhet som tar till vara på så-
dant som annars skulle slängas. Nya fina 

produkter tillverkas av volontärer och 
människor som arbetstränar. Dessutom 
är det en fantastiskt trevlig mötesplats. 
Här träffas småbarnsföräldrar, pyssel-
sugna, stickintresserade, handlarna i cen-
trum och inte minst alla som hjälper till 
att arrangera Hökarängens dag.

Emma Henriksson som jobbat här 
sedan starten håller på att överlämna sitt 
arbete till den ordinarie förvaltningen 
och lämnar Hökarängen till årsskiftet.

– Det har varit fantastiskt roligt att 
jobba i Hökarängen och det känns vemo-
digt att lämna, men jag kommer såklart 
att komma hit lite då och då. Nu vill vi 

lära oss av erfarenheterna här för att ut-
veckla andra stadsdelar där vi har stort 
fastighetsbestånd. Jag håller på att göra 
förstudier i Solberga, Västertorp och Ba-
garmossen, berättar Emma.

Projektkontoret på gågatan är kvar 
och Åsa Stenmark som jobbar med en 
fördjupad miljösatsning kommer att vara 
kvar i Hökarängen 2014 ut. Fortsätt att 
kontakta henne om ni har bra idéer kring 
hur vi kan minska vår användning av jor-
dens ändliga resurser. Även arbetet med 
att en energieffektivisera Stockholms-
hems byggnader och förbättra avfallslös-
ningarna kommer givetvis att fortsätta.

Lucia på Hökarängsskolan
Fredag 13 dec. 08.00 och 09.00                                  
Alla är välkomna!

Ridande Lucia i Östra Hökarängen
Fredag den 13 december rider Lucia med sång 
och fackeltåg genom veckodagsområdet. 
Luciatåget startar 18.30 från Starrmyrans parklek och 
avslutas utanför Kastanjegården ca 19.00. Då kröner 
Hyresgästföreningen årets Lucia med ett smycke. 
Medan vi väntar på Lucia bjuder Kastanjegården de 
boende i veckodagsområdet på risgrynsgröt 
och skinksmörgås.
Välkomna!
Arr. Hästmyrans Stallförening, 
LH Veckodagsområdet, 
Starrmyrans parklek.

2007 års Lucia

Ridande Lucia i Östra Hökarängen

J.S. Bach: Juloratoriet 
del I-III
Fredag 13 dec kl 19.00

Söderledskyrkans Luciatåg
Söndag 22 dec kl 16.00

JuLafToN
Tisdagen den 24 december, 
kl 15.00 – 16.45 JULMAT 
och underhållning 
i Hökarängs-salen, 50 kr

kl 16.45 ORGELMUSIK 
i kyrkan, Torgerd Riben

kl 17.00 JULBÖN 
Ewa Schmidt

kl 23.30 MIDNATTSMÄSSA, 
Malin Karlsson Lööf

Söderledskyrkan, Lingvägen 149, T-Hökarängen
Farsta Församling
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I våras höll Hållbara Hökaräng-
en en workshop om urban od-
ling för att undersöka intresset 
bland boende och verksamma 
i Hökarängen. Intresset var 
stort, inte minst av att odla 
tillsammans med andra.
Tillsammans med Farsta stadsdelsförvalt-
ning hittade man en plats som passar 
bra för odling, en bit outnyttjad park-
mark utmed fastigheten där bland annat 
Konsthall C och fritidsgården Morris 
ligger.

Gemensam trädgård vid Fagerlidsparken

Uppstartsmöte med lökplantering

Under året som gått har 
Hökarängsskolan och Hållbara 
Hökarängen diskuterat hur 
man kan arbeta med hållbar-
hetsfrågor och under hösten 
startade man några konkreta 
projekt tillsammans. 
Ett femtiotal av skolans pedagoger och 
skolmåltidspersonalen deltog på ett se-
minarium om hållbar konsumtion på 
temat mat.

– Förhoppningen är att det ska ge in-
spiration till att prata mer om val av livs-
medel, miljömärkningar och hushållsav-
fall i undervisningen och i skolmatsalen, 
berättar Åsa Stenmark, projektledare på 
Hållbara Hökarängen.

– Vi har också börjat prata om att 
gör ett projekt kring matsvinnet från 
skolmatsalen och se om det går att 
minska. Det är något vi hoppas att fler 
skolor i Hökarängen vill vara med och 
jobba för.

Hållbarhet på Hökarängsskolan
Elever blir energirådgivare
Under hösten startade även ett.samarbets-
projekt på temat energi där eleverna i 
några klasser i årskurs 8 och 9 fick ut-
bildning i energirådgivning.

– Skolan jobbar redan med ämnet 
energi och vi bidrog genom att ta dit en 
av miljöförvaltningens energirådgivare 
som utbildade eleverna i hur de kan bli 
mer energieffektiva hemma, säger Åsa.

Eleverna fick även med sig uppdrag 
hem. De skulle till exempel mäta ener-
giförbrukningen från tv-apparater och 
datorer med hjälp av energimätare, räkna 
glödlampor respektive lågenergilampor 
samt räkna antalet duschminuter på en 
vecka. Syftet med uppdragen var att göra 
eleverna medvetna om hur de och deras 
familjer agerar och vilken energiförbruk-
ning det innebär.

Hoppas på fler projekt
På Hållbara Hökarängen hoppas man på 
fler gemensamma projekt framöver, både 

med Hökarängsskolan och med andra 
skolor i stadsdelen.
– Det vore jätteroligt att göra något på 
temat återbruk, vi har ju Stadsmissio-
nens REMAKE-verkstad här i Hökar-
ängen och de är också intresserade av att 
arbeta med barn och unga, avslutar Åsa 
Stenmark.

Åsa Stenmark, Hållbara Hökarängen

– Här finns möjligheten för alla som 
vill vara med och bygga upp en gemen-
sam trädgård, säger Åsa Stenmark på 
Hållbara Hökarängen. 

– Jag hoppas att det här kan bli en 
plats för både boende och andra, t ex 
barn från skolor, fritids, parkleken mm 
att vara på, fortsätter hon.

Hur trädgården ska utformas beror 
på de som vill vara med och odla. Ett 
första uppstartsmöte hölls en lördag i 
november och då planterades massor av 
blomsterlök som en första symboliskt 
spadtag. 

Är du intresserad av att vara med i 
planeringen av den gemensamma träd-
gården? Hör av dig till Åsa Stenmark: 
asa.stenmark@stockholmshem.se

Följ Hållbara 
Hökarängens 
arbete på blog-
gen: hallbaraho-
karangen.com

Vi har våra kurser på onsdagar kl. 
15.00-16.30 i Hökarängsskolans välut-
rustade datasal. Vår förening har nu 63 
medlemmar. Alla går inte på kurserna 
utan tar kontakt med oss när dom får 
dataproblem och behöver lite support.

Den 15 januari kör vi igång vå-
rens kurser i allmän datakunskap, men 
vi planerar också att titta på hur man 
använder Surfplattor och IPhone. Ett 
besök på Tekniska Museet är också med 
på programmet.

Har du frågor om verksamheten 
eller vill du bli medlem, ring till 
Bengt 070-456 17 72 eller till 
Uffe 070-275 79 09. 

SeniorNet Hökarängen 
– en ideell förening där äldre lär äldre data & IT. 

Vi önskar er alla ett
Gott Nytt Data-År!

Seglivad svensk tradition i Hökarängen
”Jag skall gå till frissan” är det många som säger och gör. När man går till Anita Björklund på Pascalle, på 
Tobaksvägen mitt emot ICA i Hökarängen, kliver man in i en levande svensk tradition av frisörsalonger. 
Anita låser upp och hela hennes ansikte 
ler, när hon bjuder in sina kunder. Pas-
calle har funnits på Tobaksvägen sedan 
1968. Salongen hette innan dess Valborg 
Wallins Damfrisering, men så köpte de 
chokladpraliner en dag som kallades 
paskall. Chokladen var god och med en 
fransk touch,  fick damfriseringen ett 
nytt namn – Pascall. En varm organge 
skylt kom upp som nu utgör en av få 
originalskyltar i Hökarängen. Under 
den är inte bara en frisörsalong, utan en 
inrättning och tradition i omsorg. Anita 
tog över salongen och har drivit den själv 
sedan dess.

Hon har aldrig annonserat, utan ryk-
tet om salongen går från mun till mun 
och uppenbarligen är det ett effektivt 
sätt, då salongen är fullbokad varje dag. 
– Jag tar hellre lägre priser än att behöva 
sitta och vänta på kunder, säger hon. 

Idag har hon både fotvård och na-
gelterapeut, själv har hon gått den långa 
vägen som lärling sedan 16 år ålder.

Vid vårt lilla kaffebord sitter också 
Ulf, Anitas make sedan 1965. – Vi träf-
fades på stranden när vi var 13, säger 
de nästan i kör. Paret har hållit ihop se-
dan dess och värmen dem emellan  är 
uppenbar. 

Anita har många stamkunder, som 
kommer tillbaka även om de har flyttat.
– Min äldsta kund är 92 år. Det är roligt 
att ungdomarna hittar hit också, säger 
hon. Vi förbereder både till bröllop, kon-
firmationer och fester, säger hon.

Barbro är en av stamkunderna och 
har kommit lite tidigt och sätter sig lugnt 
med en laddning skvallertidningar. 

– Det är ett toppenställe. Man får en 
snygg frisyr och vänligt mottagande. Här 
kan jag frossa i både skvaller och i livsfi-
losofi, säger hon. Barbro är pensionerad 
socionom och arbetade som sådan efter 
Cornelis Wreswiik i Hökarängen. Nu re-
ser hon hit, bara för att gå på Pascall. 

– Mina kunder är en viktig del av 
mitt liv, säger Anita. När jag fick cancer 
var det rörande hur många som brydde 
sig och tog hand om mig. Det är roligt 
att komma hit varje dag, säger hon fort-
farande efter ett långt arbetsliv och sedan 
flera år redan pensionär.

Frågan hänger i luften, hur länge or-
kar hon hålla på?  Anita funderar på att 
sluta så smått och bara jobba några tim-
mar i veckan. Men hon vill sälja salongen 

till någon som vill fortsätta traditionen 
och ta över kundunderlaget.

– Jag önskar det fanns någon som 
ville ta över och fortsätta vår tradition så 
att alla kunder känner sig hemma och vill 
fortsätta komma, säger hon.

Det finns många strömlinjeformade 
frisörsalonger men få som bär en genuin 
prägel. En frizon från stress och kyla.

Det vore en kulturgärning om någon 
uppskattade den gamla salongen, som 
startades redan under 50-talet, välpla-
cerad i Hökarängens konstnärskvarter. 
Den ligger i K-märkt område och ingår 
på ett naturligt sätt i Stockholmshems 
50-talssatsning. 

  Rebecca Hybbinette
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Nu stängs dörren!
Nu stängs dörren för fester och föreningsliv i Hökarängen! Stockholmshem 
ska i stället hyra ut lokalerna på Pepparvägen till en affärsidkare, okänt vilken.
”Ni ska vara ute ur lokalerna senast 30 
november!” Det var beskedet Hervor 
Holm, ordförande i Hyresgästföreningen 
Vävstolen, fick av Stockholmshems vice 
VD Mikael De Faire när hon träffade 
honom 12 november.

– Vi fick bara två veckor på oss, säger 
en upprörd Hervor Holm och kallar till-
taget fräckt. – Stockholmshem har vetat 
om att man haft en hyresgäst på gång 
men inget sagt!

– Vi har talat med kundförvaltare 
Anders Johansson många gånger, fortsät-
ter ordföranden, – senast i september 
och bara fått lugnande besked.

I Hökarängen, med sina små lägen-
heter, bor många äldre och barnfamiljer. 
När man velat ställa till fest har bostaden 
varit för liten. Lösningen har ofta varit 
föreningslokalen på Pepparvägen.

– Vi har haft den uthyrd varje lördag 
hela året med undantag för sommaren. 
Hervor Holm skakar bekymrat på huvu-
det. – Vart ska de ta vägen i framtiden? 
Och alla föreningar som haft sina möten 
hos oss?

Hyresgästföreningen fick lokalerna 
2009 och har sedan dess byggt upp en 

stor och omfattande verksamhet. En vik-
tig förutsättning för detta har varit det 
centrala läget och lättillgängligheten.

– Vad ska det nu bli av verksamheten 
vi erbjuder våra hyresgäster?

Stockholmshems beslut betyder att 
filmklubben Surr-Surr tvingas ställa in 
vinterns föreställningar. Samma med 
Hållbara Hökarängen och dess semina-
rier kring olika miljöfrågor. Hemlös blir 
också den populära släktforskningen.

Hyresgästföreningen Vävstolen blev 
erbjuden en annan lokal på Hauptvägen. 
Till den blev det ett tvärt nej. För liten. 
Dessutom ligger den högst upp på ett 
bergskrön med långa uppförsbackar från 
vilket håll man än kommer.

– Det blir för tungt för äldre och 
personer med rullstol, säjer Hervor 
Holm som också påminner om hur ga-
torna brukar se ut vintertid.

Lösningen blev att föreningen accep-
terar en lokal i samma hus som Konst-
hall C på Cigarrvägen. Stockholmshem 
ska ställa i ordning lokalen under de-
cember och januari. Men för att den ska 
bli tillgänglig för rörelsehindrade krävs 
hiss. När en sådan kommer på plats vet 

ingen i dagsläget. Förhoppningsvis under 
våren.

– Det här drabbar inte bara oss utan 
också boende i vårt område och för-
eningslivet i Hökarängen, summerar 
ordförande Hervor Holm. – Men, lovar 
hon, vi kommer igen när vi fått ordning 
på torpet!

  Harry Bergström

I Handelshögskolans Ung-
domsakademi samlades elever 
från fyra skolor för att lära sig 
om och diskutera ”Morgon-
dagens ekonomi”. 

Hökarängsskolans elever på Handelshögskolan 

I föreläsningar och seminariegrupper 
har eleverna under fem tisdagseftermid-
dagar arbetat med ämnen som känne-
tecknar förändringar i vår tid: Migration 
och globalisering, Sociala medier och 
Entreprenörskap.

– Varje tisdag fick vi göra olika saker, 
berättar Kelly Soto Beltran, en av 16 
elever på Hökarängsskolan som tillsam-
mans med elever i årskurs 9 från Mä-
larhöjden, Äppelviken och Sofiaskolan 
deltog i ungdomsakademin.

– En tisdag pratade vi om entrepre-
nörskap och då hade vi föreläsning om 
vad entreprenörskap betyder och sedan 
fick vi jobba i våra grupper och komma 
på någon uppfinning och starta ett fö-
retag. Det var kul eftersom man fick så 
många idéer och fick höra andras, vilket 
ledde till nya tankar!

I seminariegrupper har eleverna 
fått höra andras synpunkter och bolla 
åsikter och idéer med människor, som 
de vanligtvis inte umgås med. Varje 
grupp leddes av två studenter från 
Handelshögskolan.

– Mycket har även handlat om att 
utvidga sin fantasi och sitt självförtro-
ende, berättar Norma Cueto Celis i 9c. 
Som helhet har vi fått lära oss om hur 
världen ser ut idag och hur den kanske 

kommer att se ut om sådär 20 år. Vi 
har också lärt oss vilka enorma möjlig-
heter vi har för att lyckas i livet och bli 
framgångsrika, hur vi kan använda våra 
tillgångar för att påverka det vi gör idag 
och i vår framtid och slutligen att alla 
är kapabla till detta. Om man bara vill 
och kämpar för det, så kommer det att 
gå bra.

Anna Adrian, SO-lärare på Höka-
rängsskolan, har kunnat ta del av elev-
ernas nya erfarenheter i undervisningen 
och ser hur eleverna fått kunskaper som 
de drar nytta av och delar med sig av i 
klassen:

– Eleverna har lärt sig att mycket 
hänger ihop, de är mer medvetna om att 
de val de gör får konsekvenser och de 
tänker i vidare begrepp. De visar ett stör-
re ansvar för hur världen skall se ut när 
de blir vuxna. Beslutsprocesser har blivit 
lite tydligare för dem. De ser inte bara i 

svart och vitt längre, utan har börjat se 
och kunna förklara gråtoner också. Jag 
märker också att eleverna visar mer del-
aktighet i skolarbetet och ger förslag på 
hur man kan arbeta med olika områden, 
de bryr sig mer och för fram sina åsikter. 
Och så har de äntligen blivit intresserade 
av nyheter!

– Det har varit sjukt kul, avslutar 
Norma, roligare än vad man hade tänkt 
sig och man har fått så himla mycket an-
vändbar kunskap. Jag hoppas verkligen 
att Handelshögskolan arrangerar detta 
nästa termin också, så att fler får ta chan-
sen att lära sig mer och utvecklas.

“ I Handelshögskolans ungdoms-
akademi ska samhällsintresserade 
ungdomar på högstadiet träffas 
och diskutera ekonomiska och 
samhällsrelaterade frågor”

Remake, Stockholms Stadsmission och Cornelisrummet
– många aktiviteter på en och samma plats

Teater Tiddelipom tar över ”gamla Morris” lokaler 
på Söndagsvägen
Nystartade Teater Tiddelipom, med Hö-
karängsborna Micaela Gustafsson och 
Hanna Rosén i spetsen, har under ett 
års tid letat efter en lokal där de kunde 
starta sin barnteaterverksamhet. 

De letade främst efter en lokal att 
repa och spela sina föreställningar i, men 
när Stockholmshem föreslog att de skulle 
ta över gamla Morris väcktes idén om att 
skapa ett kulturhus. Konstnärer, musiker 
och entreprenörer har bjudits in på vis-
ningar och många är intresserade av att 
hyra en arbetsplats i huset. 

I det vackra scenrummet på övervå-
ningen kommer Tiddelipom att husera 
med en eller flera andra teatergrupper, 
men kommer också att bland annat 

bjuda in gästspel, arrangera lågmälda 
konserter, bjuda in konstnärer att ställa 
ut, föreläsare att föreläsa och kursledare 
att arrangera kurser.

Huset kommer att rustas för alla 
dessa aktiviteter under 2014, men kom-
mer förhoppningsvis ha invigning redan 
i februari nästa år. Flera namnförslag 
på kulturhuset har stötts och blötts, till 
exempel Kastanjeverket, Kastanjeträdet, 
Kastanjen och Imorgongården. Helt nya 
och kreativa, galna, roliga, knasiga, se-
riösa eller alldagliga förslag tas tacksamt 
emot av Teater Tiddelipom.
www.teatertiddelipom.se

Välkomna!

Här designas, det sys samt pysslas. En 
lokal mötesplats med fik, produktion, 
försäljning samt arbetsträning.

Till stadsmissionen skänks mycket 
användbara och icke användbara saker. 
Och vad gör man då med det som inte 
går att använda? Jo, man gör om det till 
någonting annat eller lagar dem.

Remake ligger på Hökarängsplan, 
ungefär mittemot ”Nisses Park”. Här har 
det tidigare varit både socialkontor och 
vårdcentral. På socialkontoret fick vår 
avlidna och kända skald Cornelis Vrees-
wijk sin praktik då han studerade inom 
det sociala området. Han avbröt senare 

sina studier eftersom han fick annat att 
pyssla med. Rummet där Cornelis höll 
till ligger utanför de befintliga Remake-
lokalerna, eftersom man satt upp en vägg 
emellan. Tilläggas kan också att portvak-
ten från den tiden hette ”Agda”.

Maria Lagerman är den som håller
alla bollar i luften på Remake, med hjälp 
av lokala volontärer, 2-timmarsvikarier 
och de arbetstränande. 
Arbetsträningen sker oftast via arbets-
förmedlingen.

Det känns som att här sprudlar av 
idéer och inspiration och verksamheten 
växer.

Maria vill också framföra ett tack till 
alla gåvor! De tar emot allt, men möbler 
måste förberedas för hämtning.

Man har just börjat med företags-
event och arbetsplatsträffar med vecko-
möten på måndagar. På tisdagar 14–15 

är det bokcirkel. På onsdagar har man 
sångstund 930–1000. Man vill också gärna 
nå ungdomar och hjälpa dem att lära sig 
att återbruka och se möjligheter.

Öppettider: Tisdag-fredag 10–16, 
lördag 11–15. Välkomna, hälsar Maria.

  Kerstin Björkman



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. Vill du ha Hökarängsnytt via e-post som pdf-fil, maila till info@hokarangenssdr.se.

Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Gunnar Runsten
Bageriet och Järnman, 
handlar i bageriet varje dag 
dom har bröd som funkar 
i min mage. Trädet vid 
fontänen har jag varit med 
och planterat, det är fint.

Kerstin Näslund
Hökarängen är min hem-
bygd, har bott här sedan 
jag var 4 år. Lugnt, nära till 
naturen och till stan. Nu 
börjar det bli bättre fason på 
centrum.

Linn Jonsson Afere
Närheten till allt butiker och 
kommunikationer till stan.
Bra dagis för min son Isak. 
Kyrkan har många bra 
aktiviteter för familjer.

Lisa Manninen  
Jag har bott i Hökarängen i 
30 år och jag har trivts bra i 
alla år. Det är nära till naturen 
överallt och på sommaren 
brukar jag plocka blåbär i 
skogen.

Sören Carmborn 
Vackert centrum med gamla 
traditioner, nostalgiska skyltar.
Har jobbat som grafiker och 
då uppskattar man sånt. Det 
är nära till allt, natur och 
service.

Konstiga Fönstret 
Sirapsvägen 3 - Centrum 

Är du amatör eller proffs och vill ställa ut?
Välkommen att höra av dig till Konstiga Fönstret! 
Britta Pärlebo, ozike@comhem.se eller 073-669 62 70

Utställningar i enveckorsperioder: Fredag–torsdag
I samarbete med Hökarängens Stadsdelsråd i rådets 
lokal på Sirapsvägen 3 i centrum nära, T-banans 
södra utgång

Vårsäsongen pågår under tio veckor:  28 mars–5 juni

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

100:de kulturskylten till Hökarängen
Glädjande meddelande och inbjudan från Samfundet S:t Erik:
I precis 20 år har Samfundet S:t Erik satt upp sina numera 
välkända blå emaljskyltar på kulturhistoriskt intressanta 
byggnader och broar runt om i Stockholm. 

Skyltarna finns än så länge framför allt i innerstaden 
– men nu har vi gett oss ut i ytterstaden för att lyfta fram 
olika historiskt intressanta miljöer där.

Den 100:e skylten sätter vi upp i Hökarängens cen-
trum där Sveriges allra första gågata finns! Skylten invigs 
av Samfundet S:t Eriks ordförande Monica Andersson.

Suzanne Lindhagen, från Samfundet S:t Eriks styrelse, 
ordförande i skyltgruppen och byggnadsantikvarie vid 
Stockholms Stadsmuseum, 
tar oss med på en kort stadsvandring i Hökarängen med 
avslutning i Söderledskyrkan.

Invigningen sker i samarbete med Stockholmshem 
som bjuder på glögg och pepparkakor.

Lördagen den 30 november kl 13.00
Hökarängens centrum vid apoteket.
Ingen kostnad eller föranmälan
VÄLKOMNA PÅ SKYLTINVIGNING!


