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Cornelis i Hökarängen
Ny ledning på Konsthall C
Elever i hållbar idétävling
Kyrkan i december

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

Starrmyrans tider
under jullovet:
Lördag 20 dec stängt
Måndag 22 dec kl 13.00 – 17.00
Tisdag 23 dec kl 13.00 – 15.00
Lördag 27 dec stängt
Måndag 29 dec kl 13.00 – 17.00
Tisdag 30 dec kl 13.00 – 17.00
Fredag 2 jan kl 13.00 – 17.00
Lördag 3 jan stängt
Måndag 5 jan kl 13.00 – 17.00
Fr.o.m onsdag 7 januari är det öppet
som vanligt.
Jullovsaktiviteter, se anslag i parken.
God Jul & Gott Nytt År!
Sussi, Lotta, Patrik, Molle o Jennifer

Lokala Hyresgästförenigens Vävstolens verksamhet
Piprensarvägen 18
Nu startar vi upp servicestationen i Vävstolen lokaler. Vi kommer att ha öppet
måndag 12–13 och 17–19. Fredagar 13–15 helgfria vardagar.
Stängt från den 16/12 2014 –11/1 2015
Hos oss kan du kopiera, söka saker och göra utskrifter på datorn. Detta är helt gratis.
Caféverksamhet har vi på måndagar 12–13 och alla som bor i vårt område är välkomna.
Filmklubben Surr-Surr visar matinéfilmen PONYO söndagen 14 december kl 14.00
Välkomna, alla som bor i Hökarängen!
Du som bor i Vävstolens område är välkommen att hyra vår lokal för fest och barnkalas.
Trapplapp finns uppsatta i portarna, där ser du hur kan nå oss.
					Styrelsen, LH Vävstolen

Surr-Surr förr och nu
På 1950-talet var det alltid
lång kö till filmklubben Surrsurr! 50 öre kostade det och
var veckans stora händelse
bland oss ungar.
Vad fick man för 50-öringen?... En bra film, det kunde
till exempel vara Arne Suchsdorfs film ”Utti” eller ”Bäverdalen” av Walt Disney Production. Det kunde också vara
artister, tävlingar, trolleri eller
maskerad.
Bilden ni ser är från Expressen 8 november 1955, då
man gjorde ett reportage i
Hökarängen.
Nu mera finns Surr-Surr i ny
skepnad för alla åldrar och sköts av Gunnar Andersson. Det visas både gamla och nya
filmer alldeles gratis.
						Kerstin Björkman

Några aktiviteter i Söderledskyrkan under december:
Söndag 7 december
16.00 J.S. Bach: Juloratoriet del I-III

Välkomna på Adventskaffe
söndag den 7 december kl. 13.00
Kastanjegården kommer att ha stängt
i jul & nyårshelgen 22/12-13/1-15.
Öppettider normalt: må, tis, tor10-15.
Julgransplundring blir det för alla barn
som bor i veckodagsområdet
lördag den 24 januari kl. 13-15.
LH Veckodagsområdet önskar alla
besökare och boende en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År 2015.
Tel. 08-604 94 27.
Hökarängens Stadsdelsråds hemsida:
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden, Rebell-Robban framför
Cornelis. Kan det bli mer Hökis?
Foto: Per Ellström

Lördag 13 december
17.00 Luciakonsert
Söndag 14 december
16.00 Advents- och Julkonsert
Söndag 21 december
16.00 Vi sjunger in julen
Julafton Onsdag 24 december
11.00 Samling kring krubban David Melin och Barnkör
15.00 Julfirande med mat och gemenskap
16.45 Orgelmusik Torgerd Riben
17.00 Julbön Malin Karlsson Lööf och Sångsolist
23.30 Midnattsmässa Malin Karlsson Lööf
Juldagen Torsdag 25 december
07.00 Julotta Malin Karlsson Lööf
11.00 Högmässa Kristina Lutborg
Annandag Jul Fredag 26 december
11.00 Högmässa Kristina Lutborg
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Cornelis i Hökarängen
Cornelis-sällskapet hade en
bejublad Vernissage på Konstiga Fönstret den 8/11.

Cirka hundra personer kom vid olika
tidpunkter och som mest var det nog
40 personer samtidigt inne i lokalen när
Pierre sjöng och berättade. Utställningen
pågick till tordagen den 13/11 med uppehåll för Minneskonserten i Katarina
Kyrka som hållits där sen 1987 varje år
den 12:e november.
Självklart kom även allas vår RebellRobban och sjöng några Cornelislåtar
(medlem förståss) men även medlemmar
som Mattias G Pettersson och nye ordföranden i Sällskapet Martin Tode som
även hade en god vän som spelade basgitarr, det sjöngs och spelades Cornelis
hela dagen.
Bakgrunden till denna utställning
och ambitionen att öppna Cornelismuseum i Hökarängen är ju givetvis att det
finns många beröringspunkter med Cornelis i Hökarängen.
I början av 1960-talet flyttade Cornelis Wreeswijk, då nygift med Ingalill
Rehnberg, till Hökarängen. De bodde på
Saltvägen och Cornelis praktiserade som
socialassistent på dåvarande Socialbyrån
på Hökarängsplan 1 (nuvarande Vårdcentralen). Han studerade till socionom
men karriären som trubadur kom turligt
nog i vägen för den utbildningen.
Jack Wreeswijk som föddes i Januari
1964 gick i Parkskolan, nuvarande Martinskolan, de första åren. 1972 flyttade
Cornelis och Jack till Holland några år.
Cornelis har även skrivit visor om
Hökarängen, bl a ”Kors vad fest i denna
by” med rader som: ”Fråga Jack om vad
han tror, gangsters i terrängen finns det
överallt min bror, här i Hökarängen”.
Dessutom har jag hört att Polaren
Pär på Socialen skulle härröra från Hökarängen med texten ”Vi tog södra tunnelbaneleden och kom så småningom till
den Gyllene freden”.
Under vernissagen kom även Gunnar
in, välkänd profil i Hökis och han berättade om att han en gång träffat Cornelis
på Socialbyrån och att han frågat vad
Cornelis skrev på en lapp när Gunnar
kom in i rummet.
–Tyst, säg inget om detta, men det
är en ny låt jag håller på med, sade Cornelis. Det var Hönan Agda och det är
ju ett roligt sammanträffande att damen
i receptionen på Socialbyrån hette just
Agda.

CORNELIS
VREESWIJK
SÄLLSKAPET

Men det var inte bara den historien
som berättades under utställningstiden.
Jag fick också höra sanningen om hur
husbåten sjönk, från en släkting till den
som sålde husbåten till Cornelis. Det har
ju skrivits både om sabotage och fylleslag
men sanningen var att Cornelis husbåt
var utrustad med länspumpar för att
tankarna som den flöt på inte var riktigt
täta, och när det denna kväll blåste rejält
så började båten att gunga och tog in
vatten. Den började luta mer och mer.
Han som sålt båten, eller
om det var hans bror, var på
plats och försökte få tag på
Cornelis, men han spelade
på Berns den kvällen, och
sjöng ”Jag hade en gång en
båt”. Men man fick tag på
Silas Bäckström, nära vän
och då manager åt Cornelis. Han kom genast men
då hade båten redan börjat
sjunka. Turligt nog kunde
Silas rädda en hel del vistexter och andra papper.
Ja så låg det till med den

historien och fler historier om Cornelis
kan Silas berätta om. Han brukar åka
runt och hålla föredrag om Cornelis liv
och leverne. Det går bra att boka ett föredrag om man vill.
Han startade även Sällskapet vid
Graven 1987 och var ordförande i 25 år,
så han vet en hel del om Cornelis Wreeswijk, vår tredje största poet och visdiktare efter Bellman och Taube.
		 Lennart Johansson

Bilderna är digital konst, gjorda av Per Ellström ”Pelle Piano”. Den övre är tillverkad uteslutande
med cirklar, den undre som föresten heter ”En halvböj”, med annan teknik. I visan med samma
namn ironiserar Cornelis över statens förmyndarmentalitet.
För yngre läsare kan meddelas att för ett antal år sedan ansågs inte svensken klara av att köpa
alkoholhaltiga drycker enligt snabbköpsmodell. Vi skulle supa ihjäl oss! Alla Systembolag hade en
disk där man fick lämna sin beställning till personalen som sedan – efter kontroll av nykterhet –
hämtade varorna. På grund av detta disksystem drack vi på den tiden mycket mer brännvin och
mindre vin och öl. Den vanligaste beställningen var en halv flaska renat brännvin. Denna förvarades under kassan för att spara personalens tid och fötter. Därav smeknamnet ”Halvböj”.
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Hälsans Stig
Ibland är det svårt att förklara
vad Hökarängens Stadsdelsråd
sysslar med och varför.

Rådet är en förening som är helt ideell
och vi som är med och verkar i rådet är
vanliga Hökarängsbor. Vi vill att Hökarängen ska var den fina stadsdel som den
är och ibland vill vi verka för att den ska
bli ännu bättre.
Fast ibland blir det så tydligt vad
rådet arbetar med som till exempel det
som hände med Hälsans stig.
I höstas vid rådets första möte så
diskuterade vi vanliga frågor som att
Dansbanan har blivit en dundersuccè,
att det finns byggplaner i Fagersjöskogen
och om hur vi skra om saken i H-nytt,
hur rådet ska vara representerat vid Hållbarhetsfestivalen. Rådet diskuterar sommaren som varit och vi beslutar att vi
ska sätta upp ett möte med Socialförvaltningen, Polisen, Kyrkan med flera för att
diskutera detta.
Sen så säger ordföranden plötsligt.
Hälsans stig är borta, alla skyltar är nedtagna! Men varför, undrar vi alla.
Hälsans stig är en stig som har
funnits i Hökarängen i dryga tio år.
Det har varit ett samarbete mellan
Hjärt- och Lungfonden, Hökarängens

Fagersjöskogen
stadsdelsråd och Stockholmshem, där
Landstinget finansierade stigen för att
främja motion i alla åldrar och förebygga
hjärt-kärlsjukdomar.
När vi utredde saken visade det sig
att Farsta stadsdelsförvaltning gett ungdomar med sommarjobb i uppdrag att
ta ner skyltarna. Stadsdelsförvaltningen
i sin tur hade fått sitt uppdrag av Hjärtoch Lungfonden för de hade en idé
om att stigen inte användes tillräckligt
mycket och att det var dags att göra en
ny sträckning. Allt detta utan att kolla
upp saken med oss i Hökarängen. Det är
många som använder sig av Hälsans stig
– Skolan, Apoteket och Hälsocentralen
rekommenderar stigen. Nu när den är
borta så är det många, många som saknar den.
Tack vare Stadsdelsrådet kommer
Hälsans stig att åter dras i Hökarängen.
Stadsdelsrådet och Hjärt- och lungfonden har utarbetat en ny sträckning
och vår förhoppning är att den också
ska innehålla kulturhistoriska inslag. Vi
kommer att göra en guidningsbroschyr
som gör nedslag vid några viktiga och
roliga punkter. Har du tips på punkter
som bör uppmärksammas är du välkommen att höra av dig.
		
Sören Berglund

4

Det finns många sköna ställen i Hökis.
Skönstaholm är ett av dessa ställen och
där ligger krogen Lilla Hörnan.
Här tar gästerna i hand med krögaren när de hämtar sin beställda mat,
det ser snyggt ut. Det är onsdag mitt i
månaden och det är relativt lugnt, det är
dämpad musik och skratten hörs från de
små båsen. De som gör beställningar har
alla sina olika önskemål och krögaren
svarar med de vackraste orden: Ok, det
är inga problem, det löser vi.
Toast Skagen som förrätt för 65 kr
serveras på en liten tallrik där man inte ser
brödet längst ner. Räkorna var goda men
som helhet en liten besvikelse. Vi delade
på en förrätt men det var ändå för mycket.
Pizzorna är verkligen jättegoda. Sällskapet delar på två pizzor och bägge är
verkligen kanon. Jag smakar en liten bit
och det är bara att hålla med.
Scampi Indiana för 115 kronor serveras på en stor tallrik och jag ser på
en gång att jag aldrig kommer att orka.
Men det är trevligt serverat och smakar
helt ok. Det blir lite trångt på bordet
eftersom förrättstallrikarna och salladstallrikarna inte tas bort när huvudrätten
kommer in. Biffen är sådär, tzatziki är
god, det blev den istället för beasåsen.
Pommesen är helt ok.
Pizzorna kostar 65 – 80 kronor och ska
man äta här så rekommenderar vi pizzan
men de runt omkring oss smaskar gott på
pastarätterna som ser riktigt bra ut.
Priserna är mer än humana. Dyraste
rätten är Black and White för 115 kronor.
Det är endast ett bord ledigt så det är ett
populärt ställe å mysfaktorn är hög särskilt
för oss som sitter i de små båsen. Perfekt
för de som vill se varandra i ögonen.
Det är en strid ström med folk som
kommer in å ut genom dörren å beställer mat, det är även många taxichaufförer
som besöker stället och det brukar ju
vara ett gott tecken på kvalitet.
Kaffet hoppar vi över denna gång
men vi kommer att komma tillbaka å
testa lite andra rätter, sannolikt pastarätterna, för mysfaktorn är hög å stämningen är skön.

Intresset och engagemanget för vår närnatur är stort! Vår aktivitetsgrupp för Fagersjöskogen på
Facebook växer ständigt och har under hösten fylls med underbara bilder på svampplockning och
vattenfall, samt rapporter om det rika djur- och fågellivet.
I gruppen bevakar vi också de olika
byggplaner som riskerar att skada de natur- och upplevelsevärden som skogen
erbjuder. Hökarängsnytt har tidigare
skrivit om detta och även Mitti-tidningen har uppmärksammat de kontroversiella byggplanerna mellan Fagersjövägen
och Kontoristvägen.
Den 16 november samlades vi ett
gäng intresserade Hökarängsbor för att
fundera på hur man kan bemöta dessa
planer, och visa på varför det är viktigt
att inte bygga just på de platser som
har höga naturvärden och som bidrar
till ett rikt växt- och djurliv. Vi samlades på Konstiga fönstret för diskussion,
och därefter gav vi oss ut för att titta på
plats. Med oss fick vi två väldigt duktiga guider från Naturskyddsföreningen,
dels Söderortskretsens ordförande, Einar
Engström, och dels Anders Tranberg,
vice ordförande i Stockholmskretsen.

Anders förklarade varför våtmarken vid
Fagersjövägen, är så viktig att bevara.
Många djur och växter är beroende av
stillastående vatten, en naturtyp som det
råder stor brist på. Kanske verkar det
onödigt att bevara områden som mest
ser skräpiga ut, och där de enda som
verkar trivas är myggen. Men faktum är
att försvinner dessa platser så försvinner
också skönsjungande fåglar, kväkande
groddjur och många vackra blommor
som vi människor uppskattar.
Därefter tittade vi på en del mycket
grova träd som finns i området, en del av
dem är mer än hundra år gamla. Vi hittade bland annat svampen Grovticka, en
så kallad signalart som visar att här är en

plats med ett rikt biologiskt liv. Kunskaperna tar vi med oss i fortsatta kontakter
med kommunens tjänstemän och politiker för att diskutera hur och var man
kan bygga för att både människor och
miljö ska må bra.
Facebookgruppen hittar du på:
www.facebook.com/groups/
fagersjoskogen

Bellman på Skönstaholmsskolan
Carl Michael Bellman är årets tema på Skönstaholmsskolan

Arbetet inleddes med en upplevelsevandring i Bellmans 1700-tal. Eleverna fick
träffa Bellman, se hur Hattarna och Mössorna diskuterade, höra Bellmanhistorier,
lyssna på härlig körmusik samt träffa Gustav III. Efter upplevelsevandringen kom
eleverna med förslag på vad de ville veta mer om, angående Bellman och den
här tiden.
Under läsåret arbetar eleverna med temat i olika verkstäder och lär sig om hur
det kunde vara att leva på 1700-talet. De tillverkar masker, skriver berättelser
både på svenska och engelska, leker lekar från 1700-talet, spelar teater, skriver
hemliga meddelanden, tillverkar luftballonger, lär sig om sjukdomar och hur
de kunde botas och mycket mer.
– När verkstäderna planeras tar lärarna hänsyn både till elevernas förslag om
vad de vill lära sig mer om och vad läroplanen säger att eleverna ska lära sig i
olika ämnen, berättar biträdande rektor Eva Backström. Sedan kombinerar
vi dessa två komponenter, så att temat känns spännande, intressant och
lärorikt för eleverna.
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Försvaret övar Dörrknackningskampanj klar
De hökarängsbor som vistades runt
Högdalstoppen för en tid sedan kunde
se diverse militära fordon och manskap
som hade intagit en bra bit av den
närmaste toppen. Ryktet säger att det var
Flygvapnet från Halmstad som övade.
Utan flyplan dock.
Kanske det var Sveriges enda kvarvarande luftvärnsregemente LV6 från
Halmstad som gästade huvudstaden.
Vår topp är långt från Halmstad kan
man tänka.
Tittar man in på deras hemsida
verkar de ha grejer som stoppar även
ett modernt stridflygplan i alla fall.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/
organisation/luftvarnsregementet-lv-6/

Med hjälp av studenter från Södertörns och Stockholms universitet har vi under våren och hösten knackat på hos över 3000 hökarängsbor för att fånga upp tankar och
idéer om hur vi tillsammans gör Hökarängen mer hållbart.
Studenterna har bland annat ställt frågor om vilka hållbarhetsaktiviteter som
hökarängsborna är mest intresserade av och vad de boende tycker bör göras för miljön och människorna i Hökarängen. Odlings- och matlagningsaktiviteter har varit
de aktiviteter som boende uttryckt störst intresse för, medan bättre möjligheter till
sopsortering och återbruksrum hamnat högst på listan över saker boende önskar
förbättrades.
Vi tackar för alla goda samtal och idéer och kommer att presentera ett utförligt
resultat i början av nästa år tillsammans med förslag på hur vi går vidare med alla
idéer och önskemål.

Hökarägsskolans elever i hållbar idétävling
Hökarängsskolan och Hållbara Hökarängen har just startat upp en idétävling med
en klass i årskurs nio. Tävlingen går ut på att eleverna ska ta fram idéer för att minska
hökarängsbornas energi- och resursanvändning. Med stöd från Hållbara Hökarängens projektpartner Sustainable Innovation och webbdesignbyrån One Day Interact
skall elevernas idéer lyftas fram och formas.
I början av nästa år kommer juryn, som består representanter från Hökarängsskolan, Hållbara Hökarängen och One Day Interact, utse en vinnande idé. Vinsten blir
att eleverna får se sin idé professionellt paketerad, visualiserad och om möjligt kanske
även förverkligad. Den kommer även att visas upp på Hållbara Hökarängens blogg
och på Stockholmshems webbplats.
Redan under vår första träff sprudlade kreativiteten med många bra idéer. Vår förhoppning är att både hitta visionära och mer handfasta produkter och tjänster som vi
kan realisera inom projektet” säger Thomas Sundén på Sustainable Innovations.

Mellan oktober och december 2014
sänder de tre radioprogram i Centrifug
Radio Populär. Det blir en rumslig radioserie i fristående delar där de tittar
närmare på språkliga och realpolitiska
förändringar i offentliga beskrivningar av
platsen och dess invånare. Hur förändras
talet om Hökarängen och de boende i en
alltmer nyliberal politik? Och hur påverkar det vad som är tänkbart och görbart
över tid? Sändningarna blir ett sätt att
laborera med hur man pratar och sänder,
vem som hör vad och var. Helt enkelt ett
försök att möjliggöra alternativa samtal
och en egen rumslig upplevelse av det.
Programmet kommer bland annat
innehålla publika liveinslag, surroundradio, ”personlig tipsrunderadio” samt en
tidsgalopperande nyårsfest!

Hos Järnman i Hökarängens finns allt
man behöver för hemmaprojektet och
mer därtill. Istället för att ta bilen till
ett köpcentrum hittar man det man
behöver lokalt. I samarbete med Hållbara Hökarängen/Stockholmshem har
Järnman nu också startat Hökarängens
Verktygspool där det är möjligt att hyra
maskiner till låga priser för den som bara
behöver ha borren eller sågen ett litet
tag.
Alla behöver ju inte äga sin egen
maskin, särskilt inte om man använder
den sällan. Genom att hyra hos Järnman
kan man spara pengar, och så innebär
det minskad materialåtgång och energiförbrukning vilket gynnar hela världen, säger Åsa Stenmark på Hållbara
Hökarängen.
Verktygspoolen lanserades under
Hökarängens Hållbarhetsfestival i september. Nu är alla välkomna att testa
den i praktiken. För att verktygspoolen
ska leva vidare gäller det att den används,
att man hyr maskin när man behöver
borra, såga eller slipa. Hos Järnman finns
också alla de tillbehör man kan tänkas
behöva, skruvar, muttrar, pluggar etc.

Här finns förstås massor av kunskap. Tips och råd är gratis!
Hos Järnman kan man hyra:
Borrhammare (slagborrmaskin)
Sticksåg
Planslip
Excenterslip
Hyra 100 kr för en maskin i tre dagar.

Nya verksamhetschefer på Konsthall C

Radio Centrifug
I Centrifug Spinn tar konstnärerna Mira Eklund och Sarah
Degerhammar (TIR och SIFAV)
vid med ”Höktidsminnen – en
radioföljetong”.

Järnman erbjuder verktygspool

Höktidsminnen söker berättelser och
minnen från boende i Hökarängen! Vi
söker minnen från Hökarängen till ett
radioprogram som sänds i närradio från
Konsthall C nu i december 2014. Programmet heter Höktidsminnen och är en
radioföljetång om Hökarängen och hur
politiska förändringar påverkar våra liv.
Vi som gör det är två konstnärer och
före detta boende i Hökarängen. Vi vill
till programmet samla så många röster
som möjligt för att tillsammans skissa en
bild som kanske inte är den mest hörda
från Hökis. Tillsammans med er önskar
vi fundera över hur platsen – och samhället i stort – förändrats. Inte minst efter 8 år av borgerligt styre.
Vi söker er som bor eller bott i
Hökarängen. Det handlar främst om
personliga betraktelser, berättelser eller
minnen som på något vis berättar om
Hökarängen över tid. Om hur platsen
har varit och blivit. Dessa kommer att
ingå i en radioserie i tre fristående delar
där vi tittar närmare på språkliga, personliga och realpolitiska förändringar i
offentliga såsom personliga beskrivningar
av platsen och dess invånare.
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Du kan förslagsvis börja i funderingar
såsom: Hur din omgivning förändrats
under tiden du bott i Hökarängen. När
och varför flyttade du hit? Hur såg det ut
då respektive nu? Du kan också beskriva
en situation eller händelse som du varit
med om här i Hökarängen som väckt
politiska frågor i dig. Vad ser eller hör du
när du går till och från ditt hem? Kanske
vill du berätta om en plats i Hökarängen
som inte längre finns. Eller kanske om
en plats du önskar skulle finnas i området. Eller något annat! Börja i det som
känns viktigt för dig.
Du kan vara anonym, tala själv eller
be oss läsa upp eller gestalta ditt minne/
historia! Första sändningen var 18 november. Arbetet är i detta skede ideellt
så det utgår tyvärr ingen ersättning för
deltagandet men vi är tacksamma för alla
svar vi kan få! Är du intresserad av att
delta på något sätt så skriv till oss på:
hoktidsminnen@gmail.com eller ring:
0703-910951. Kom gärna förbi Konsthall C och prata med oss direkt. Är vi
inte där så lämna gärna ett meddelande
så kontaktar vi er!
		
Mira och Sarah

Richards och Strandberg känner varandra sedan de arbetade
som konstnärer i Skottland, då i skilda städer men med gemensamma vänner.
2012 träffades de igen av en slump på en gata i New York vilket blev början på en
fördjupad vänskap. Sedan dess har de samarbetat inom olika projekt och med gemensamt skrivna texter.
Deras gemensamma intresse handlar om hur vi i vår samtid kategoriserar arbete,
något som båda har jobbat med en längre tid. Ett exempel på deras tidigare samarbete är “Work Shop” -en kurs/verkstad för konstskolor som ifrågasätter och lyfter
fram studentens “skolarbete” och hur detta arbete utifrån ett samhällsperspektiv är
oavlönat.
Istället för att acceptera denna arbetssituation uppmanar de studenterna till att organisera sig och ta över sina arbetsförhållanden. Lekfullhet och manuellt arbete är
gemensamma nyckelbegrepp för deras samarbeten och de kommer ta med sig detta
synsätt till arbetet med Konsthall C.

Programmet för 2015/2016 har arbetstiteln Home Works och är en
långtidsundersökning som tar avstamp i konsthallens plats i centraltvättstugan.
Home Works sammanfaller med Konsthall C’s 10 årsjubileum samt 40-årsjubileet
av FN ”Women’s Year” som var ett försök att lägga kvinnors kamp för jämställdhet
på den internationella agendan. The International Wages for Housework – en
politisk gräsrotsrörelse som kämpade för att avlöna hushållsarbete – fick samma
år stor uppmärksamhet när 90% av alla kvinnor i Reykjavik gick ut i strejk i de
berömda Women’s Day Off demonstrationerna.
Home Works utgår från dessa historiska händelser samt Konsthall C placering
som en del i den gemensamma tvättstugan i Hökarängen och kommer genom ett utställningsprogram belysa samtida organisering av arbete.
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Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Jimmy Karlsson

Allt, naturstråken,
Martinskogen å Högdalstoppen å så självklart
Starrmyran med de fina
djuren.

Sofia Söderberg

Mysigt i Hökis, speciellt med
gågatan, i centrum. Hökis är
ett eget litet samhälle i sig.
Egen trevlig miljö med alla
fina neonskyltar.

Filomena Leguia

Allt tycker jag, det är säkert i
Hökis, det är lugnt. Man kan
promenera med barnen. Den
öppna förskolan på Fagerlid
är är jättebra.

Jeslyani Carrera
Skolan, det är jättebra att
man kan göra läxorna på
skolan. Mataffären där det
finns godis som man köper
på lördagar.

Ralle Perera
Oj, det är så mycket!! Har varit
borta i fem år, allt är bäst med
Hökis, det är ju en klassisk stadsdel, säger Ralle som tar med sig
ett gammalt Hökarängsnytt och
lovar att komma in med material
till tidningen i form av Hökarängsserier. Det ser vi fram emot.

En tunn tråd i Hökarängen
Vakna resenärer kanske har sett denna kända figur på
våra breddgrader

Det är gatukonstnären Tonk som har vågat sig ut i höstmörkret för att
hedra allas vår antihjälte och skyddare av heder och ära.
Känner ni igen väggen? Inte lätt! Det är det lilla huset (elcentral) bredvid
t-banespåret längs Lingvägen mitt emot kyrkan.
Må vår hjälte lyckas i sitt uppsåt att bekämpa korruption, våld och annat som hindrar vår frihet och rätt att själva påverka och utforma våra
liv. Eller som en slogan från hemsidan om gatukonst: Som nolltolerans
fast tvärt om!
http://www.gatukonst.se/2014/11/24/en-tunn-trad-i-hokarangen/
Tyvärr hade Spiderman studsat vidare redan efter något dygn. Var det
nolltoleransen som var i faggorna?

Robert Nyberg

Starrmyrans
Julavslutning
med Luciatåg

Lördagen den 13 dec kl 9.00 – 15.00
Julpyssel kl 10.00 – 14.00
Våfflor • Grillen tänd kl 11.00 – 14.30
Ponnyridning kl 12.30
(ridbiljetter säljes kl 12.30 – 13.00)

Ridande Luciatåg går från parken kl 14.30
Vi går runt i området och avslutar med
kröning av Lucia på Starrmyrans plan

(OBS! ej Kastanjegården)
Alla är välkomna att gå med i vårt fackeltåg
Alla barn som är med och sjunger får en julklapp
I väntan på Lucia bjuder vi på kaffe o pepparkaka

Välkommen!
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.

