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Hökarängens Dag
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After Dagis
Konsumentmakt

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

Ung och stolt?
Till dig som är mellan 18 och 25
–var med och påverka!

Idag röstar ungdomar sämst i av alla de
som har möjlighet att rösta. Varför ska
jag rösta undrar du, jag kan väl inte påverka något.
Med den inställningen så låter ni andra bestämma för er. Är det du vill? Det
innebär att du som ungdom inte är med
och påverkar. Det handlar ju om jobb,
bostäder, kollektivtrafik, schyssta mötesplatser, bra ställen att utöva sina aktiviteter som just du utövar.
Det går långsamt att förändra, därför
är det viktigt att just du går och röstar.
Vilken riktning ska Sverige och Europa
ta? Vilka frågor är viktiga för dig. Hur
vill du resa i Europa och världen, var vill
du jobba, bo och utbilda dig?
I år är det två val, redan den 25 maj
röstar du Eu-valet. I höst röstar du den
14 september. Var med och påverka, du
är viktig, din röst är viktig.
Makten är din!

Kastanjegården har öppet mån - fred
10.00-15.00. Sommrlunch månd. 16
juni anmäl deltagande tel. 08 604 94
27. Semesterstängt från 17/6-11/8.
Alla boende och gäster önskas en
härlig sommar!
Tel. 08-604 94 27
Hökarängens Stadsdelsråds hemsida:
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden, foto: Per Ellström

Välkomna till Öppet Hus
i Vävstolens nya lokal
Snart är sommaren här och snart kan Hyresgästföreningen
Vävstolen börja sin verksamhet igen.
Sedan en månad är hantverkare i gång med att göra lokalen på Piprensarvägen 18
användbar. Invigning blir det 27 maj med Öppet hus mellan klockan 16 och 20.
”Då är alla välkomna på kaffe”, hälsar Hervor Holm, ordförande för Vävstolen.
Men föreningen startar sin verksamhet tidigare än så, med att vara med på Hökarängens dag 24 maj. ”Då finns vi i centrum med tält, fika och krav på fler hyresrätter!” fortsätter Hervor.
I och med att lokalen öppnar blir det också möjligt hyra den för fester och sammankomster. Man tar kontakt med vice ordförande Gunnar Andersson, tel. 073581 89 09.
Till hösten ska Vävstolen starta en så kallad servicestation. Ordet för tankarna till
bilar men det är det inte fråga om. På Hyresgästföreningens servicestation kan alla
hyresägster få kopieringshjälp, hjälp med utskrifter från dator och komma med frågor om sitt boende.
Harry Bergström
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Andrum för folk och fä
Fagersjöskogen är Hökarängens gröna lunga. Ännu så länge...
Fagersjöskogen. En riktig liten naturskog
i vår stadsdel med plats för både joggare
och hundägare, svampletare och fågelskådare. Eller om man bara vill låta öronen byta vägbrus mot trädsus en stund.
Många skolor och förskolor använder
skogen för att låta barnen lära känna naturen. Allra viktigast kanske för de barn
som inte har landställen eller kan åka bil
på helgen till nån mer avlägsen natur.
Att många gillar att ha närhet till
skogen är tydligt. (Bl a är Fagersjöskogen ”Det bästa med Hökarängen” för
väldigt många som varit med på sid åtta
i Hökarängsnytt.) Detta leder också till
att det är attraktivt att bygga nya hus
i skogen. Just nu är trycket på skogen
hårt. En rejäl bit har tagits vid Pepparvägen. I korsningarna Värmlandsvägen/
Rottnerosbacken, och Värmlandsvägen/
Pepparvägen är det också klartecken för
byggen. Planering har också påbörjats
för ett 60-tal bostäder i området mellan
Fagersjövägen och Kontoristvägen, en

plats som idag fyller viktiga funktioner
för djur- och växtlivet i och omkring
skogen. Huvuddelen av ytan planeras för
radhus.
Var för sig kanske inte dessa projekt
verkar så dramatiska. Men när skogen
naggas i kanten från alla håll så blir det
problematiskt. En skog kan inte bli hur
liten som helst om den ska
kunna fungera. Djur och växter behöver yta, även sån yta
som för oss människor kanske
framstår som tråkig eller skräpig. Till sist är skogen ingen
skog längre, utan en träddunge
som inte alls ger samma upplevelsvärden för oss människor
heller.
Det behövs många nya bostäder i Stockholm, och givetvis

Rådjuren i Hökarängen
Hökarängen växer, det byggs fler hus
och vi blir fler människor. Men det verkar också bli fler rådjur här, eller är det
kanske så att det blir för lite utrymme
för dem?
En tidig morgon har jag gått runt i Hökarängen och sett flera ”gäng” av dem
och sammanlagt fått ihop till närmare 20
st. utan att överdriva.
Rådjur är väldigt vackra och deras kid
oerhört söta! Men om du lyckligtvis har
en trädgård, kolonilott eller annan odling då är du kanske inte alltid så glad åt
dem. Det är nämligen inte mycket som
får vara ifred i trädgårdar och rabatter.
Nästan allt ”mumsar” de i sig, även sådant som de enligt trädgårdsinformation
inte äter. Om du dessutom planterar ett
litet fruktträd, så kan du vara säker på att
bocken kommer och fejar hornen på det.

Dessutom sprider de smitta såsom
borelia och tbe, som de många
gånger är bärare av.
Den enda möjligheten att få ha
växter och odlingar ifred är att inhägna dem och sätta skydd runt
unga fruktträd. De är dessutom så
tama att du kan komma så nära
som två meter ifrån dem innan de
springer.
Antingen så är skogen för liten eller så är rådjuren för många, vet ej?
Kerstin Björkman
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ska det byggas även i Hökarängen. Det
finns stora möjligheter att ta redan använd mark i anspråk. Ett exempel är att
däcka över Örbyleden. Här skulle man
kunna bygga ett helt nytt bostadsområde
med kanske 1000 bostäder. Att göra om
en dåligt utnyttjad väg till trevlig gata
med bostäder, folkliv och butiker, är nog
klokare än att fortsätta nagga på skogen.
Den 24 augusti anordnar Naturskyddsföreningen en promenad med
namnet Fagersjöskogen – upptäck nya
stigar. Mer information på soderort.naturskyddsforeningen.se
För de som vill aktivera sig i frågor
kring Fagersjöskogen finns en grupp på
Facebook, www.facebook.com/groups/
fagersjoskogen
		

Hampus Rubaszkin

Konsumentmakt

– det är DU som bestämmer var affärerna finns
Det är roligt att det satsats på vårt centrum, både genom nya verksamheter och
genom att de som funnits där sen tidigare fått nytt sällskap och dragningskraft.
Men, en satsning på centrumförnyelse i
lilla Hökarängen skapar också förväntningar på kunderna – det vill säga oss i
Hökarängen – att vi handlar där så verksamheterna kan vara kvar.
Lokal konsumtion är ett sätt att förhålla sig till hållbar stadsutveckling. Det
kan förstås på flera sätt, till exempel att
man odlar sin egen mat på nära håll, att
man byter grejer med varandra lokalt
och att man handlar närproducerat och
lokalt. Men det handlar framför allt om
att vi behöver tänka igenom vilken sorts
konsumenter vi vill vara. Stockholmshems pågående satsningar i Hökarängen
aktualiserar denna fråga, och det gör
även andra typer av initiativ, som Skänk
och tigg-gruppen på facebook där vi kan
ge bort saker vi inte behöver till våra
grannar, och köpaktionen som genomfördes nyligen för att uppmärksamma
matbutikerna i Hökarängen på efterfrågan på ekologiska varor. Tillsammans
pekar detta på det som brukar kallas
konsumentmakt.
Föreställ dig att du tar en vända i
Hökarängens centrum inom en snar
framtid: Du är sjuk och har en tid på
den nya vårdcentralen. Efteråt går du till
apoteket och hämtar ut det receptbelag-

da som du fått utskrivet av läkaren. Sen
tar du en vända in på Konstiga fönstret
och tittar på den aktuella utställningen.
På väg därifrån kommer du på att du behöver en del prylar till snickeriprojektet
du håller på med hemma, så du går till
Järnman och hittar nästan alla skruvar
och verktyg du behöver. Du passar också
på att köpa blomlådor till din planerade
balkongodling. Sen tittar du in hos guldsmeden för att köpa en födelsedagspresent, och i zooaffären för kattmat och
lite annat till katten. Därefter behöver
du nog äta något, och det finns ju flera
matställen att välja på nuförtiden. Efter
fikat har du ork att handla mat – på kaffebutiken, Matdax och Thailandstorget.
Sen promenerar du nog hem igen för att
vila, för du var ju trots allt lite sjuk.
Ungefär så här skulle jag önska att jag
själv agerade oftare än jag gör. Men det
kräver att jag tänker till, eftersom det
blivit till en vana att göra ärenden i stan
på väg hem från jobbet, och eftersom
stora Farsta centrum ligger så nära. Men
Farsta centrum har faktiskt inte lika
stort behov av att jag som Hökarängsbo
agerar som lokal konsument där, att jag
använder min konsumentmakt där. Så
jag lovar härmed att försöka bättra mig.
Och dessutom, lokala stammisar brukar
ju kunna få lite extra bra hjälp och bemötande, tänker jag.

4

Lokalt näringslivsråd i Farsta

Sedan december 2010 finns ett lokalt
näringslivsråd i Farsta stadsdel. Rådet
består av lokala politiker från samtliga
representerade partier i stadsdelsnämnden. Kopplat till rådet finns även lokala
företagsgrupper/ föreningar, Stockholm
Business region, Trafikkontoret, centrumanläggningar, Stockholms Handelskammare och Svenskt Näringsliv. Syftet
med forumet är att verka för en positiv
utveckling för företag i stadsdelen men
också skapa goda förutsättningar för nyetableringar och stöd till entreprenörer,
allt med målet att etablera fler arbetsplatser i Farstaområdet.
En av de större frågor som rådet just
nu arbetar med är huruvida slakthusområdets livsmedelsföretag skulle kunna
erbjudas goda förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Larsboda industriområde. Även frågan kring en flytt av Telia, och möjligheterna till nyetableringar
i området, är en annan viktig diskussion
som rådet deltar i.
I Farsta Centrum finns också Farsta
Hotspots för dig som vill ha ett sammanhang för ditt företag och dina idéer.
Här får du tillgång till kontorsplatser,
möteslokaler, utbildning, affärsrådgivning och ett stort nätverk av människor.
Farsta Hotspots drivs av Atrium Ljungberg i samverkan med bl a Drivhuset
Stockholm, Stockholms Stad och Farsta
stadsdel. Du kan läsa mer på
www.hotspots.nu

Träffpunkt Fagerlid
Familjekväll Torsdag 22 maj kl. 17-20
Underhållning av Björn och Linda Rapp
• Fiskdamm • Hoppborg • Chokladhjul
• Ponnyridning • Minitåg • Mycket mer.
Cafe med hembakat bröd
Välkomna alla stora och små!
Starrmyrans öppettider:
Måndag – fredag kl 13 – 17
Lördag kl 9 – 15
Lördagen den 7 juni stängt.
Sommarstängt from 19 juni.
OBS! Nytt telefonnummer till Starrmyran
from 12 maj 08-50818140
Farstaängens Parklek
har öppet hela
sommaren.

Badbussen
kommer!
Sommaren 2014, perioden den 23 juni –
4 juli, vecka 26 och 27, kan du som går i
skolår 4 – 9 åka med badbussen till olika
bad som tex Årsta Havsbad.
Sex fritidsledare är med på bussturen och
anordnar gemensamma aktiviteter på
badplatsen, tex spel och tävlingar. Vi har
alltid badvakter när barnen badar.
De barn som vill kan ta simborgarmärket
till självkostnadspris.
Obs! Du måste kunna simma 50 meter
för att få åka med på bussen.
Vid mycket dåligt väder åker bussen till
en av Farsta Fritids parklekar. Då finns
möjlighet till aktiviteter som inom- och
utomhusspel, film, dator, pyssel mm.
Ta med egen matsäck eller matpengar för
hela dagen. Kiosk eller restaurang finns
på baden där man kan köpa lunch mm.
Vi bjuder på saft och frukt. Anmälan/info
på mail susann.broman@stockholm.se

After Dagis
Till hösten kommer Teater Tiddelipom
att starta ett evenemang här i Hökarängen som kallas för AFTER DAGIS. Evenemanget kommer att hållas en vardag i
veckan mellan kl 16-18, i Tiddelipoms
lokaler på Söndagsvägen 9 (gamla morris
brevid Kastanjegården)
After dagis riktar sig som namnet
indikerar till barnfamiljer. Tanken är att
man direkt efter att ha hämtat sina barn
på dagis kan man komma till dit, pusta
ut tillsammans, få kvällsmat och kultur.
Men redan under maj månad smygstartas After Dagis. Tisdagen den 27 maj
kommer Hanna Rosén visa sin dockteaterföreställningen Plastpåsen baserad på
en berättelse av Staffan Westerberg.
After dagis sker i samarbete med
Kastanjegården som hållet i mat och fika-delen. Mellan kl 16-17 erbjuds varmkorv och fika på Kastanjegården.

PANNRUMMET:
MONSTER KOMMER
FRÅN FRAMTIDEN
En utställning om plast, överproduktion
och varningar.
Farsta kommunala förskolor har ställt ut
i Pannrummet. Konstnärerna Sarah Degerhammar och Steven Cuzner har hållit en workshop för samtliga 5-åringar.
Verken fanns att se i en utställning i
Pannrummet. Utställning och workshop
är ett långtidssamarbete med Farsta
stadsdelsförvaltning. Efter utställningens slut visas den i dokumenterad form
på aktivitetshuset Tuben i Farsta Centrum från den 12 maj.
Tisdag 20.05.2014 kl. 13.00–15.00
Tisdag 27.05.2014 kl. 13.00–15.00
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Kl 17.00 slussas publiken in i Tiddelipoms scenrum och föreställningen börjar. Mer info www.teatertiddelipom.se
Micaela Gustafsson

r t

Sirapsvägen 3 - Hökarängen

2–8 maj Gunilla Hellgren Dekorationsmåleri. Träådring, marmorering,
illusionsmåleri. Vanligt måleri / på
duk o masonit
9–15 maj Jennie Andersson /
Djungeltema / Zombies / olja & akryl /
mycket färg
16–22 maj Charlie Andersson /
Graffiti / målningar
23–29 maj Jana Videll & Eva-Li
Brydolf / ”Våra Levande Liv” / Tusch
& akryl / färgglatt, starkt, surrealistiskt, mycket känslor, ögon, ansikten,
mönster
30 maj–5 juni Niklas Aurgunn
Tillbaka med ett gäng nya färgexplosioner att gå vilse eller hitta hem i...
Välkommen att se utställarnas verk
genom fönstren, eller besöka dem i
lokalen, om de själva angett sina
öppettider i fönstret!
Under sommaren, då lokalen oftast
är mycket varm, har vi valt att inte ha
enskilda utställarveckor. Kanske har du
någon idé, som du vill pröva, i fönstret
eller i det stora rummet, där det finns
en blå sammetsridå i ena änden? Ta
kontakt i så fall:
Bokning av höstsäsongens 16 veckor,
15 aug – 4 december, pågår.
Välkommen att höra av dig!
Britta Pärlebo / 073-669 62 70
eller ozike@comhem.se
Glad Sommar!

Kom och bygg på den gemensamma
trädgården 25 maj!
Den 25 maj börjar vi bygga vår gemensamma trädgård i Fagerlidsparken. Det
ska byggas odlingslådor, stigar, gjutas betongplattor, skyfflas jord mm. I de mån
vi hinner börjar vi även plantera.
Hållbara Hökarängen ser till att material finns på plats och du bidrar med
arbetskraft. Alla som vill vara med och
odla i trädgården är välkomna att vara
med och bygga!
Vi finns på plats från kl 10 och bjuder på en lättare lunch under dagen. Det
går bra att komma spontant men för att
vi ska kunna planera fika/mat är det bra
med anmälan till: asa.stenmark@stockholmshem.se.
Äntligen! Det skulle nog Gert Fylkling ha utropat. Om han hade bott i Hökarängen.
Och om han cyklade. Och om han väntat lika länge som vi på att få en cykelpump
här i Hökis.
För nu finns det äntligen en luftpump vid Hökarängens T-bana, mycket efterlängtad
av alla cyklister. Den står vid 173:ans busshållplats, intill det långa cykelstället vid tbaneuppgången mot Örbyleden.
Vi började prata med Trafikkontoret för flera år sedan, det var en sån sak som vi fick
sunpunkter om i samband med boendedialogen som genomfördes i Hökarängen 2010. Sedan Hållbara Hökarängen startade 2011 har vi tagit upp frågan och påminnt
ett antal gånger. Det tog sin tid alltså, men nu är den här.
Tack snälla Stockholm Stad och Trafikontoret!
				Åsa Stenmark

Konst utan gränser på Hökarängsskolan
Under två veckor i maj gästade konstnären Samuel Djive från Moçambique
Hökarängsskolan och arbetade tillsammans med elever i Bild&form-profilen
i projektet ”Arte sem fronteiras/ Konst utan gränser”.
Samuel hade tagit med sig verk av skolungdomar i Moçambique och dessa var
utgångspunkten för att skapa en dialog genom konst med ungdomar här i
Hökarängen.
Måndagen den 12 maj ställde bildprofilen ut sina och de moçambiquanska
ungdomarnas verk i ett Street Gallery,
först i Hökarängsskolans ljushall och sedan på skolgården. Här kunde alla titta
och låta sig inspireras, själv skapa och
delta i utställningen.
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Hökarängens Gård
Nära Hökarängsbadet bort emot Sköndal, skymt av grönskan, ligger en gammal gård.
Har du undrat över gården och dess historia? Här får du svaren!

Vid Drevvikens nordvästra ände ligger
Hökarängens gård. De tre bostadshusen
är byggda under varsitt århundrade.
Den låga längan i karolinsk stil är uppförd under tidigt 1700-tal, medan
huvudbyggnaden byggts i början av
1800-talet, det minsta huset vid sjöstranden tillkom ungefär 1915. Under årens
lopp har alla husen varit föremål för
genomgripande renoveringar och ombyggnad. De äldre husen är byggda med
liggande knutat timmer täckt av stående
ytterpanel. På gården finns också två
rödfärgade uthus.
Gården har ursprungligen varit
ett torp under Farsta herrgård, liksom
Larsboda, Båtsmanstorpet, Eklund,
Burmanstorp och många andra. Något
jordbruk har knappast förekommit på
Hökarängen, däremot har trädgårdsodling bedrivits under olika ägares tid.
I och med att Farsta Gård under åren
bytt ägare många gånger, har Hökarängen haft ett stort antal arrendatorer
och hyresgäster. Under både 1700- och
1800-talen har gården från tid till annan använts som sommarställe av burgna
ämbetsmän och grosshandlare, som attraherats av det vackra läget och närheten
till Stockholm.

År 1874 friköptes gården av en källarmästare Per Olof Holmgren som bosatte sig där men sålde den vidare redan
efter fem år till en slaktare Johan August
Johansson. Härpå följde flera ägarbyten
tills fastigheten 1910 övertogs av läkaren
Allan Strömberg och hans hustru Stina.
Samma familj har sedan dess ägt gården;
tredje och fjärde generationerna är nu
bosatta där.
1910 var husen nerslitna och illa
underhållna så att åtskilligt renoveringsarbete var nödvändigt. Husen målades i
sin nuvarande färg för att likna den silveraktigt vädergrå som omålat furuvirke
får med tiden. Nästa större ombyggnad
skedde 1946 då alla husen vinterbonades, förseddes med el, vatten och avlopp.
Efter tillstånd av Stadsmuséet 1972
tillkom ytterligare ett hus på gården. En
utdömd byggnad från 1734 på Älvsjö
gård monterades ned och återuppfördes
med anslutning till huvudbyggnaden.
Detta hus är rödmålat för att markera
skillnaden till de ursprungliga husen.
Hökarängens gård har inte alltid
haft detta namn. 1672 har stället för
första gången omnämnts som ängen vid
Sjöändebro. Något senare ska två hökare (matvaruhandlare) varit bosatta här
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och omkring 1680 förekommer namnet Hökareängen. En ägare till gården
kring 1905 hette Eriksson, så en kort tid
var namnet Eriksdal. Under 1950-talet
tillkom ett nytt samhälle med tunnelbanestation ca två km längre bort och
döptes till Hökarängen. Detta väckte rätt
stor förvåning i trakten. För att minska
risken för missförstånd började man då
använda namnet Hökarängens gård. Felutdelning av post blev ändå vanlig under
många år.
Under 1900-talets första hälft var
trakten kring Hökarängen, Sköndalsbro
och Stora Sköndal föga bebodd. På sommaren tillkom en del sommargäster men
man redde sig med en liten handelsbod
i en villa kallad Åbro vid den nuvarande
hållplatsen Sköndalsbro. Mjölk inhandlades i ladugården på Stora Sköndal.
Allan Strömberg

Vill du ha Hökarängsnytt digitalt?

Maila till info@hokarangenssdr.se, skriv
”digitalt H-nytt” som ämne. Då skickar
vi tidningen i pdf-format.

Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Keyla Berglund

Att det finns gungor, att man
kan rida å att morfar och
mormor bor i Hökarängen.

Jakok Krajeeik

föreståndare på Lokalrätten
Människorna, en väldigt
brokig härlig skara. Det är en
levande stadsdel och speciellt
tobaksområdet.

Anita, 16 veckor

Olof Andersson

Härliga grönområden, mycket Allt, inget saknas. Jag kan leva
stigar och jag älskar skogen!!
hela mitt liv i Hökarängen.
Skönt ställe att vara på, det är
avslappnat.

28 augusti öppnar
Vårdcentralen Hökarängen!
Då är du välkommen att
besöka oss och lista dig
på vårdcentralen!
Anmäl ditt intresse på
hemsidan redan nu så
får du vårdvalsblankett
hemskickad i mitten av
augusti. www.vchn.se

Fontänen

Susanne Brun

Trivsamt, det känns som en
riktig stadsdel, man har satsat
på Hökarängen, man har
fräschat upp.

Dags igen för världens största
handbollsturnering på gräs!

Den 14 –17 juni arrangeras Eken cup. Flickor och pojkar, damer
och herrar träffas, trivs och inte minst spelar handboll på gubbängsfältet. Arrangörerna, GT Söder, HK Cliff och AIK, förväntar
sig att 500 lag med 5000 deltagare anmäler sig. Utöver lag från
hela Sverige är Danska, Finska och Baltiska lag representerade.
Eken cup är ett jättestort evenemang där ideella ledare och
föräldrar sköter all logistik, mathållning och cafeterior. Lagen utanför Stockholm övernattar och äter i omkringliggande skolor.
Att cupen är spännande och kul förstår man då handbollsklubbarna återkommer år efter år trots att man ibland drabbas av inte
alltför soligt och varmt väder.
VÄLKOMNA TILL GUBBÄNGSFÄLTET! Där får man uppleva
glädje, spänning och dramatik under fyra härliga försommardagar.

Robert Nyberg

Hökarängens mest kända symbol är nog fontänen på torget i
Centrum i anslutning till världens första gågata. Men har inte
fontänen ändrat form och färg. Vi i redaktionsrådet har lite
olika åsikter om detta. Vi vill gärna slå ett slag för fontänen
och göra den som en samlingssymbol för olika föreningar i
Hökarängen. Idag är det fler föreningar som har fontänen som
symbol, bland annat Stadsdelsrådet, men de olika föreningarna
som har fontänen som symbol har lite olika varianter, det vill vi
ändra på. Du som kan historien och kanske även har några bilder kan väl höra av dig till redaktionen. Vi har redan fått in lite
material men vill gärna få in mer.

God mat i Hökarängen

Nu kommer Hökarängsnytt äta oss igenom samtliga restauranger och Pizzerior i Hökarängen. Vi kommer att vara minst
två som besöker matställena. Vi kommer att skriva en recension
och avge omdöme om det vi äter, servicen, kaffet och om efterrätten. Är det prisvärt, finns det något gott att dricka?
Vi har räknat på matställen, vi har fått det till att det är nio
stycken att äta på, det ser vi fram emot. Vilket matställe är din
favorit. Tipsa gärna Hökarängsnytt. Första bedömningen kommer i nästa nummer.
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.

