Höst 2014

Hållbarhetsfestival
Gubbängsfältet
Bokcirkel
Föräldravandring

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

Svårstartad Vävstol

Hyresgästföreningen LH Vävstolen
har inte kommit igång riktigt än. Vi hyr
i nuläget gärna ut lokalen till våra hyresgäster i vårt område för möten, kalas
eller liknande. Vad gäller snickeriet kommer vi att kalla in de som har använt
lokalen för att se om vi kan bilda någon
förening i denna lokal. Vi kommer att ha
släktforskning, caféverksamhet m.m. Vi
kommer att öppna en servicestation som
kommer att vara öppen en dag i veckan.
Andra verksamheter som är på gång
är att bilda ett grupp ”Grannsamverkan
mot brott” och Surr-Surr med filmvisning en gång i månaden. Skylt ska sättas
upp. Som ni märker är det gott om ideer
och vilja. Kom gärna och hjälp till att
få igång verksamheterna! Vi finns nu på
Piprensarvägen 18 NB. Trapplappar har
satts upp i portarna där du ser vem du
kan vända dig till.
Hervor Holm, Ordförande

Kastanjegårdens trevliga café har
öppet måndag till torsdag 10-15
fredagar stängt.
Bridge spelas måndagar och torsdagar 12-15 vi välkomnar nybörjare.
Släktforskning erbjuds på torsdagar
11-13 utan kostnad.
Vi är alla volontärer som jobbar och
vi välkomnar gärna fler som vill
engagera sig. Tel. 08-604 94 27.
Hökarängens Stadsdelsråds hemsida:
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden, se sid 6.
Foto: Per Ellström

Stockholm Jazzfestival
i Hökarängen – Vännerna är tillbaka!
Två konserter i Kastanjegården, Söndagsvägen 3
Den 13 oktober kl 19 spelar Marcks Brothers och släpper sin andra CD,
My Valentine. Bröderna spelar melodisk jazz med skönt sväng.
John Högman (tenorsax), Mats Larsson (gitarr), Magnus Marcks (kontrabas) och
Bosse Söderberg (trummor). De är alla utbildade vid Musikhögskolan i Stockholm.
Grabbarna har spelat med legender och gjort turnéer i flera världsdelar.
Gruppen bildades 2010 efter en spelning i Kastanjegården!
Inträde 100 kr. Har du DN-kort är inträdet 75 kr och är du medlem i Kastanjegårdens Vänner är inträdet 50 kr. Lokalen är öppen från kl 18.00 då det går bra att
ta sig en fika.
Den 14 oktober är det Jazzcafé med
Dixie Group 62 kl 13.
Glad jazz med mycket sång.
Janne Stolpe (trumpet/sång), Calle
Lundborg (sax/klarinett), Tommy
Jacobson-(trombon/sång, Pelle Larsson-piano, Magnus Marcks (kontrabas) och Gigge Johnsson (trummor).
Gruppen spelade stadigt på Stampen,
Stockholms legendariska jazzpub, när
det begav sig.
Gratis inträde!
Konserterna ingår i Stockholm Jazzfestival den 13-19 oktober 2014.
I samarbete med Kastanjegårdens Vänner och Lokala hyresgästföreningen.
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Sirapsvägen 3 - Hökarängen
Har du tittat in i Konstiga Fönstret, Sirapsvägen 3, nära T-banans södra utgång i
Hökarängen?
Konstiga Fönstret bjöd under sensommaren på: Florencie Fredrikssons keramik
& betong, Lars Erikssons oljemålningar,
figurativa resp. abstrakta, Agnetha
Hamréns målningar i ny teknik, Joanna
Michies silversmide, samt Lars G Säfströms
fotografier av barndomens spännande
äventyrsskog i Gubbängen.
Säsongen fortsätter nu med:
26 sep-2 okt Mustafa Salman Musikinstrument i modern konst: ”Den tysta
musiken” (Lördagen & söndagen gästas
lokalen dessutom av Hållbarhetsfestivalen
med filmvisning och föredrag)
3-9 okt ”Käringtänderna”: Ulla Fernholm,
Ulla Forsberg, Ingrid Karlsson, Laila
Ryngebo o Marianne Öhlin visar konst &
hantverk av olika slag
10-16 okt Sofia Wannemark Tavlor i olja,
starka färger, mörk stil. Bahareh Bakshayesh Målningar m mycket ljus o natur

Valet i Hökarängen

17-23 okt Magdalena Bergström Foton

Här visar vi hur Hökarängsborna röstade i valet!

Ev ledig period: 31 okt-6 nov (Hör av dig!)

Det finns 5 valdistrikt i Hökarängen. Antalet som får rösta har sedan förra valet ökat
med 1.487 pers. till 6.799 personer. Ett nytt valdistrikt har kommit till med ökningen av befolkningen, sedan har en ändring skett i gränsdragningen till Fagersjö. Avgivna röster var i riksdagsvalet 5,313, därav 5,243 giltiga röster d v s 78,3% röstade.

7-13 nov Katarina Englund ”Flower me
pretty”

Till landstings- och kommunvalet har bofasta utländska medborgare också rösträtt,
antalet för dessa var 607 personer Här ser du hur det gick för partierna i riksdagsvalet. På hemsidan www.hokarangenssdr.se kan du få mer detaljerade fakta.
Socialdemokraterna minskade procentuellt jämfört med förra valet men blev största
parti med 34% av rösterna. Moderaterna fick 12% av rösterna en minskning från 19%
Vänsterpartiet fick 12,5%, samma som 2010, Miljöpartiet fick 11%
Sverigedemokraterna fick dubbelt så många röster i år – 11%. Fi, ett nytt parti, fick 9,5%
Folkpartiet 3%, Centern 2%, Kristdemokraterna 2% – samma resultat som förra
valet.
Trenden detta val har varit en polarisering, väljarna har rört sig från mitten och utåt
kanterna. I Hökarängen har Vänsterpartiet och Fi fått mycket fler röster än genomsnittet i Sverige. De små allianspartierna fick betydligt mindre röster än snittet.
Detta kansk är en återspegling av innevånarna. Många små lägenheter jämförelsevis.
Medelinkomsten är låg. Det finns många unga.

24-30 okt Karl-Gunnar Blomqvist Tavlor

Ev ledig period: 14-20 nov (Hör av dig!)
21-27 nov Eva Wallin Akvareller o bildvävar
(Tillsammans med någon av utställarna
ovan visar dessutom Agnes Thörnblom
sin keramik)
28 nov-4 dec Christina Sjöberg-Gunn
Arbetscenter, Textil & Hantverk, Farsta
Stadsdelsförvaltning
Välkommen att se utställarnas verk genom
fönstren eller besöka dem i lokalen, om
de själva angett sina öppettider i fönstret.
Vill du själv ställa ut? Bokning inför våren
2015: 10 veckor, 27 mars-4 juni, har påbörjats. Hör av dig till: Britta Pärlebo,
073-669 62 70 eller ozike@comhem.se

Hela festivalprogrammet med t

Gå på bisafari • Testa elfordon • Fynda på loppis • Handla
ekologiskt • Fika grönt och gott • Lyssna på spännande
föreläsningar • Ät ekoceviche • Titta på film • Häng med
på stadsvandring • Bruka och återbruka - skänk och tigg
Prova meditation och hållbar friskvård • Lär om permakultur • Fixa goda mjölksyrade grönsaker • Följ med till
hönsen • Fynda vintageporslin • Sjung hållbar allsång

För festivalprogram, se:

hallbarahokarangen.com
Huvudarrangör: Hållbara Hökarängen/Stockholmshem

Medverkande: Ashtanga Yoga Enskede • Balanzen ekologisk städning • Bästa Svängen Hökarängen • Café
Amanda • Cevicheria Aji y Ajo • Coompanion • Ecoholics • Ekobanken • Elcykelkortet.se • Enskede Lådcyklar
Friskvård för dig • Hökarängen All Stars • Hökarängens stadsdelsråd • ICA Bomben • Järnman • Lokalrätten
Magû Eco • Mamma Sushi • Maries Hörna • Martinskolan • Martinskolans Byggnadsstiftelse • Matdax • Mini Outlet
Barnkläder • Molin & Sorgenfrei bokförlag • Olssons Cykelverkstad • Omställning Hökarängen • Omställning Järna
Prylmakarna/Emma Loppis • Reecycle/RamoRama • Rekostart • SEI • Skänk och Tigg! Hökis • Stadsmissionen
REMAKE • Starrmyrans parklek • Stockholms Stad • Sustainable Innovation • Sustopia • Söderledskyrkan • Åke Blid

Teater Tidelipom
After Dagis fortsätter
Evenemanget hålls varannan onsdag
september till november mellan kl 1618 i Tiddelipoms lokaler Tegelscenen,
Söndagsvägen 9 (gamla Morris brevid
Kastanjegården)
Direkt efter att ha hämtat sina barn
på förskolan kan man komma till After
Dagis, pusta ut tillsammans, få kvällsmat
och uppleva kultur. Storasyskon och bebisar är också välkomna!
Mellan kl 16 och 17 är det drop-in
på Tegelscenens vackra bakgård och där
erbjuds ekologisk förtäring och fika till
överkomligt pris. Kl 17.00 börjar ett
gästspel som håller på i ca 30 minuter.
Mer info om after dagis hittar ni
efter hand på www.teatertiddelipom.se

Läs mer på hemsidan!
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Fri entré
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Vill du ha Hökarängsnytt digitalt?

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

Föräldravandring i Hökarängen Krogar i Hökis
På föräldramötet i september nystartade ”Föräldravandring i Hökarängen”
som Hökarängesskolan och
Skönstaholmsskolan driver
tillsammans med föräldrar
och fritidsgården Morris

Fredagen den 12 september träffades
föräldrar i 7a för en gemensam kvällspromenad och fredagen därpå var det
dags för föräldrar i 7b. Skolan har delat
upp årets veckor mellan skolans klasser,
så att varje klass har två fredagskvällar
under året.
– Det är bra för barn och ungdomar
att växa upp i en trygg miljö och veta

Mickel Räv första testrestaurang

Ungdomsgården Morris, Cigarrvägen 16,
ingång från kortsidan
att föräldrar gör saker tillsammans, säger
rektor Heidi Hård af Segerstad.
Vandringen börjar med ett besök på
ungdomsgården Morris, som har öppet
för ungdomar i årskurserna 6–9. Personalen på Morris tar emot föräldrarna
klockan 20.00, bjuder på kaffe och visar
runt på ungdomsgården.
– Att föräldravandra är ett bra sätt
att träffa andra föräldrar i klassen, säger
Heidi Hård af Segerstad, men givetvis är
grannar och andra intresserade Hökarängsbor också välkomna att gå med på
en promenad i vårt fina område. Så vidgar vi våra nätverk.
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Hökarängsnytt har tagit på sig att testa
Hökarängens krogar och vi börjar med
klassikern Mickel Räv på Pepparvägen.
Kyparn är vaken, han kommer på en
gång och hälsar välkommen. Det är lagom stökig musik som inte alls stör. Det
är mycket folk på uteserveringen fast det
är ett stilla duggregn.
Vi sitter inne och det är hyfsat med
folk även inne i restaurangen, snart börjar jag hälsa på folk jag känner igen och
kyparn fyller på med namn på de som
jag känner igen men inte kan namnen
på, det är mycket trevligt.
Menyn är bra, priserna är mycket
humana, förrätt börjar på 45 kronor. Huvudrätterna startar med 75 kronor för en
lasagne Forno och file Provencale är dyrast med 210 kronor. Medan vi sitter och
tittar i menyn så står en jättetrevlig liten
sallad framför oss som smakar alldeles utmärkt. Det bjuder restaurangen på!
En av gästerna som ser att vi tittar
djupt i menyn säger att han precis ätit
Pasta Carbonara (99 kr) som smakade
alldeles utmärkt. Tack för tipset, säger vi.
Vi tar in Toast Skagen som är fräscht
upplagd och smakar jättebra. En öl kostar 35 och ett glas vin 45.
Till huvudrätt vågar jag mig på en
turkisk specialitet för 185 kronor som
serveras i en het wokpanna på bordet.
Det är tärnad wokad oxfile med grönsaker och en kryddig sås, ris och nybakat
bröd, supergott och väldigt prisvärt.
Sällskapet tog en grillmixtallrik.
Kyckling, oxfilé och fläskfilé med beasås
och tzatziki som serveras med pommes.
Det är stora portioner. Supergott, säger
hon, men jag kommer inte orka äta upp
allt. Barnmenyn är väldigt trevlig med
bra priser. För 50-55 kronor så kan man
välja på minibiff, köttbullar, spagetti bolognes eller grillkorv.
Nu har vi suttit en stund och det är
verkligen blandad cool musik, allt från
Jimi Hendrix, Beatles, ZZ-Top, Dylan
och disco. Det kan inte bli bättre.
Till efterrätt blir det friterad Camembert med hjortron (65 kr) och den
är god.
Veckan efter är vi tillbaka och då är
vi i ett stort sällskap med många ungar,
allt flyter på precis som det ska, alla får
rätt mat, i rätt tid. Jag känner mig nöjd
med att mina kamrater som själva driver
restaurang tycker att det både var gott
och trevligt.
Å, kaffet då? Starkt och gott!

Planförslag på idrottsytor –Gubbängsfältet
Planförslaget innebär att
tre nya bollplaner med
såväl konstgräs som naturgräs anläggs inom de stora
öppna ytorna öster om
Lingvägen.
Idrottsförvaltningen har lämnat en ansökan om planläggning av del av Gubbängsfältet inom stadsdelen Gubbängen.
Syftet med planläggningen är att ge möjlighet till att anlägga idrottsplaner och
kompletterande servicebyggnader samt
parkering. Ett motiv till planläggningen
är att omfattande arbeten planeras på Årstafältet, vilket innebär att den befintliga
rugbyverksamheten på Årstafältet föreslås flyttas till Gubbängens sportfält.
En belyst motionsslinga kan anläggas
runt fältet som därmed kan sammanbinda detta område med Gubbängens
idrottsplats i väster. Gestaltning av mindre landskapsgradänger som kan fungera
som läktare samt behov av mindre stängsel kommer att studeras.
Servicefunktioner som omklädning,
toaletter, café, klubbhus, utomhusgym
och cykelparkeringar bör lokaliseras i
anslutning till bollplanerna. Önskvärt är

1. Lingvägen
2. Gubbängens Centrum
3. Hökarängens Centrum
4. Gubbängshallen
5. Engelska skolan
6. Gubbängsskolan
7. Koloniområde byggs på
8. Ängstorget
9. Klubbhus
10. Söderledskyrkan
12. Fotboll/rugbyplan
13. Gubbängens IP
14. Möjlig utbyggnad av
Gubbängshallen
15. Ny WC-byggnad vid
konstgräsplan
16. Utökad parkering
17. Bebyggelse i ettapp 2
18. Slinga på vall
19. Äng under kraftledningsstråk

Föreslagen illustrationsplan från idrottsförvaltningens underlag, planområdet avser
östra delen.
att ett ”entrétorg” kan skapas som kan
markera och upplevas som en samlande
entré till området. Parkeringsbehovet behöver lösas mer permanent för verksamheterna på såväl befintliga som tillkommande idrottsytor.
Det blir mycket viktigt att forma
byggnaderna så att de passar in i området. Området har starka stadsbyggnadshistoriska värden med bostadsbebyggelse
från 1940 och 50-talen. En modern

kyrka som Söderledskyrkan ställer också
krav på hög arkitektonisk kvalitet.
Då Gubbängsfältet idag fyller en viktig funktion för spontanidrott, vistelseytor, rekreations- och strövområde samt
ett koloniområde m.m. är det viktigt
att under planarbetet väga idrottens ändamål gentemot övriga funktioner. Det
är också av viktigt att de öppna ytorna
bevaras, vilket kommer att studeras i
planarbetet.

Nyhet!
Uthyrning av

Elverktyg
Lise’s Klipperi
Sjöskumsv.2-4
Klipper hela familjen
Pensionärspriser

Tidsbokning
i mån av tid drop’in
Öppet: Tis,ons,tors,fre o lördag
(stängt 3/10-13/10)

Tel: 08 – 120 99 399

Gamla och nya kunder är välkomna!

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
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Hökiswood tackar för kaffet

Hökarängsarkivet

Kristina Lugn kom hit för att spela in
sex möten med några hökarängsbor och
bildade en bokcirkel. Denna bokcirkel
filmades av Olavi Linna och hans team.
Nu kan vi följa dessa möten under onsdagar på SVT 2, kl.20.00. Om du missar
några program, finns dom på SVT play.
Olavi Linna satte sig i gamla loppislokalerna under kiosken, vid Hökarängsplan, med sin filmverksamhet. Det var
där vi träffades några stycken och diskuterade böcker. Filmteamet satte upp lappar och frågade runt om det var någon
som var intresserad av att bilda en bokcirkel där det skulle läsas gamla klassiker,
eller sedan länge utgivna böcker.
Vi skulle diskutera om böckerna så
som de talade till oss, så som vi upplevde
dem, så som de kom in i våra liv. Vi är
inga specialister eller kulturpersonligheter som är vana att sitta i TV i snygga
svarta skrudar och uttrycka oss PK om
böcker. Vi är bara hökarängsbor, arbetande och arbetslösa. Så var tanken om
programmen som jag uppfattade den.
Det råkade bli just vi fyra som deltog och vi kände inte varandra sedan
tidigare.
Vi träffades i ungefär tre timmar
varje gång, varpå detta klipptes ner till
ca. 30 minuter. Detta är onekligen en

Arkivet vill täcka allt ifrån tiden när
området var ett rent jordbrukssamhälle,
med platser som Hökarängens och
Gubbängens gård, till arkitekt David
Helldéns vision som började förverkligas
på 1940-talet och som ständigt är närvarande i Hökarängen i form av hus och
byggnader. Under åren som gått har nytt
material av olika slag kommit in och det
är det som sedan länge redan finns, bidrar till att ge en allt bredare bild av livet
i Hökarängen genom åren.
Alla är välkomna att bidra till arkivet! Det kan vara bilder, artiklar eller
din egen historia om Hökarängen.
Med hjälp av genusvetaren, arkivarien och hökarängsbon Jessica Nordström har Konsthall C startat en inventering och analys av det befintliga arkivet
utifrån frågor som rör makt och normer.
Vems historia som berättas kan sägas vara
en fråga om makt. Vem syns i arkivet?
Vem syns inte? Vad beror det på? Projektet går under titeln: En annan historia.
Verksamheter som Fagersjö flickhem,
Hökarängens flickhem och Hökarängens
mödrahem har tidigare inte lämnat några spår i arkivet. Genom att aktivt söka
andra berättelser och göra dem tillgängliga kan en bredare och mer nyanserad
bild av Hökarängen växa fram.

Hökarängen kom i blickpunkten för en liten stund.

Barnkläder av hög kvalité till lägre pris
Alltid 30-70% på massor av plagg

Hökarängsplan 12
på gågatan
08-533 375 00
www.minioutlet.se
Mån-Tors: 10-18
Fre: 10-17
Lör: 11-15

Under Hållbarhetsfestivalen i
Hökarängen 27-28 september har
vi extraöppet 11-16. Fina festivalerbjudanden på miljömärkta plagg
och EKO-kul för barnen!

grannlaga uppgift. Jag har kontaktats av
människor som har sett programmen där
man har framfört önskemål om att de
skulle vara längre, så att man kunde följa
med resonemangen bättre.
Författarinnan och forskaren Mona
Lagerström uttryckte glädjen över att
SVT ”...äntligen har ett program med ett
vuxet tilltal”. Dessutom har det hunnit
bli en ”snackis” i vissa kretsar.
Vad Olavi Linna och hans filmteam
lyckades med, var att införa ett nytt sätt
att skapa kulturprogram inom public
service. Eva Beckman som är kulturansvarig på SVT, vågade släppa fram en

annan form av kulturprogram, som inte
är tillrättalagt och som är förankrad i
folkdjupet.
Nu flyttar Olavi Linna med sin filmstudio till större lokaler i närheten. Så
om ni ser de tomma lokalerna och den
nya verksamheten som finns där har bara
filmaren Olavi Linna, tackat för kaffet
och fortsätter sin verksamhet. Vi som var
med i denna bokcirkel, har en erfarenhet
med oss och ett minne av en någon liten
märkvärdig sort, där under kiosken vid
Hökarängsplan.
Rebecca Hybbinette

Hökarängens

Arkiv

Historien om Hökarängen med omnejd.

Fagersjö station på 40-talet
Det finns alltid utrymme för mer
bilder, texter eller vad det nu kan vara.
Så om ni har något som ni känner att ni
kan bidra med, hör gärna av er.
Hökarängsarkivet är en del av Konsthall C:s verksamhet. Arkivet fungerar
som en permanent utställning om Hökarängens historia. Grunden är lagd
av Hökarängens kulturförening (på
1980-talet) och arkivet är ursprungligen
sammanställt av Hökarängsprofilen Lars
Malm.

Den 8:e november 2014 är det återigen Arkivens dag då arkiv landet runt
öppnar för en allmänhet att besöka
dessa. Även Konsthall C deltar i denna
dags aktiviteter med en presentation av
Hökarängsarkivet.
Välkomna alla Hökarängsbor och
andra intresserade
lördagen den 8
november
12.00-16.00.
Arbetslaget/
Konsthall C

Dansbanan på Hökarängsplan
Vid åtta tillfällen har det under sommarens lopp varit dans med levande
musik på Hökarängsplan. Det har
verkligen varit uppskattat!

Jag som skriver artikeln har varit där vid
flera tillfällen och dansat. Så kul! Det har
varit levande musik av två olika musikgrupper, ”Fyrtiotalisterna” med Peter och
Bosse, sång och musik, samt även Rolf
Pilotti med musiker. Dessutom har bageriet ”Maries hörna” haft servering med
bl.a. kaffe och supergoda bullar.
De som ordnat det hela är Olle Jonasson och Stefan Lindberg (den senare fick
dessutom mottaga ett stipendium för Kultur och Folkbildning i Stadshuset).
Jag ringer upp Peter i ”Fyrtiotalisterna” för att få en kommentar om hur han
tycker att det har varit.
Idel lovord: Jättebra grej, bra sätt att få
ett samhälle att funka fint, Stefan och Olle
var jättebra att samarbeta med. Goda målsättningar att återerövra den ”gamla dansbanan” och den roligaste spelning vi haft!
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Jag instämmer med att det har varit
jättetrevligt och hoppas att det blir en
återkommande sommaraktivitet på
Hökarängsplan.
		
Kerstin Björkman

Tobaksvägen 4

Stort sortiment med

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

Öppet

VARJE DAG 8-20
Postens
utlämningsställe

Tel 94 18 49

Öppettider:
Mån – Tor 8.00 –17.00
Fred
8.00 –16.00

Pepparvägen 3
Tel: 08-604 50 50
www.farstalas.se

Välkommen
till Kronans Apotek!
Här kan du hämta ut dina recept samt
få råd om läkemedel och hälsa
Vi har öppet:
Vardagar 10-18
Lunchstängt 12.30-13.30
7

Du hittar oss på
Hökarängsplan 18

Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Stefan Lindberg

Oj, oj oj, det är så mycket.
Bra samarbete med alla runt
omkring. Stockholmshem,
förlag med flera. Det
spirar. Alla vill ha ett bra
Hökarängen. Det är många
fina människor i Hökis.

Malena Darke

Människorna är trevliga.
Det händer kul saker, som
till exempel dansen på torget.
Naturen och motionsslingan
i skogen.

Roddy Wilhelmsson

Att det är Hökarängen!! Hur
många original har inte växt
upp här, tyvärr har många
gått bort. Dom är saknade.

Janne Brander

Husen, grönskan, naturen
och människorna. Har bott
i Hökis i hela mitt liv. Nu
börjar gamla polare flytta
tillbaka. Det känns tryggt i
Hökarängen.

Elizabeth Alderete

Torget i Hökarängen, alla
mysiga personer. Bra mat hos
Colombianen vid Hökarängens
centrum, och självklart den
Argentinska chorizon som
finns i glass och korvkiosken
vid fontänen på torget.

Uppkoppling för fullvuxna
SeniorNet Hökarängen är en ideell förening där äldre lär äldre data och IT.
Våra kurser har vi i Hökarängsskolans välutrustade datasalar. Vi startar
våra kurser onsdag den 1 oktober kl. 15.00. Under hösten planerar vi att
ha kurs för nybörjare samt e-post och internet. Vi har också planer på
att lära oss hur Surfplattor och smarta telefoner fungerar. I våras var vi
på studiebesök på Tekniska Museet i Stockholm och såg världens största
dataspels-utställning Game On 2.0. Kom med i vårt glada datagäng. Har
du frågor, ring till
Bengt 070 456 17 72 eller till Ulf 070 275 79 09

							Välkomna!

Välkommen till GT Söders
populära handbollsskola!
Tjej eller kille spelar ingen roll – huvudsaken är att du tycker att
bollspel är bland det roligaste som finns. Ju fler vi är desto roligare
blir det, så ta gärna med dig en eller flera kompisar.
Handbollsskolan vänder sig till tjejer och killar födda 06-08. Vi
har träning i Sköndalshallen på lördagar kl 9-10 (4 okt flyttad till 5
okt). Du behöver bara ha skor och kläder för innegympa.
Om du har äldre syskon eller kompisar som vill börja spela handboll har vi även lag för äldre tjejer och killar. Alla är välkomna till
GT Söder. Läs mer om föreningen och vår verksamhet på
www.gtsoder.se
Kom till Sköndalshallen och anmäl dig direkt –
så du också får vara med och ha roligt!
Du kan ringa till GT Söders kansli på
tel: 0729-81 86 20 eller skicka
mail till: kansli@gtsoder.se för information.

Robert Nyberg

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.

