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Martinskolan 40 år
Ungdomsledarstipendiat
Byggnationer i Hökarängen

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

Nytt hus i Fagerlids
lekpark dröjer
Vi ringer till Stadsdelsförvaltningen i
Farsta och talar med Bill Nilsson.
Han upplyser oss om att arbetet med att
ersätta det gamla lekparkshuset fortskrider. Nu håller man på med att ta
fram ett förslag som skall skickas till en
arkitekt. Ambitionen från Stadsdelsförvaltningen är att det skall byggas ett
nytt fint hus på den gamla platsen men
tyvärr finns det inga pengar avsatta för
det. Dess utom får vi information om att
det kan ta 2-3 år innan huset är på plats.
Det positiva är att alla är överens om att
det har högsta prioritet, men det tröstar
inte Fagerlidsbesökarna som längtar efter
sin parklek.

Bomassan i
Hökarängen
Bomassan är en medborgardriven
bomässa i Hökarängen

som undersöker hur vi kan förtäta och
länka samman Söderort med ett ökat antal invånare och samtidigt
bevara de unika boendekvalitéer som kännetecknar Hökarängen. Ett
av förslagen är att bygga upp en paviljong, något som ursprungligen
planerades vid torget av David Helldén. Paviljongen skulle då fungera
som mötesplats i bomassan och utställningsrum för att synliggöra alternativa visioner för hur staden ska växa. En närliggande vision är att
omvandla Örbyleden till en boulevard, då skulle 10.000 bostäder får
plats mellan Hökarängen och Örby.
Många andra förslag har kommit upp, ett förslag är ett mer permanent Grannskapskontor i samarbete med Hökarängsskolan. Öppet
för allmänheten, där eleverna också kunde pröva en rad demokratiprojekt, journalistikkurser i olika medier, arkitektur, stadsplanering,
mm.

Välkommen med i planerna! Tillfällen att diskutera ges på Konsthall C,
hos Stadsdelsrådet eller med närmsta granne! Öppna föreläsningar i
samarbete med Arkitekturskolan ges på Konsthall C och i Söderledskyrkan, välkommen dit för gemensam framtidsplanering för
Hökarängen och Söderort.

Farsta Stadsdelsförvaltning

har bjudit in till en Demokrativecka den
6-10 februari för att belysa demokratifrågor runtom i stadsdelen.
Hökarängens Stadsdelsråd och Konsthall C
har anmält intresse för att delta.
Temat är ”Hur kan jag göra min röst
hörd? Och hur kan jag göra det med
andra?”
Vill du som privatperson eller du tillsammans med din förening vara med så hör
av dig till info@hokarangenssdr.se så
kan vi arbeta med demokratifrågorna
tillsammans.
Välkomna!

Hökarängens Stadsdelsråds hemsida:
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden:
Julmarknad i Hökarängens Centrum
Foto: Pelle Piano

Kastanjegårdens trevliga café
Den 15 dec 2016 stänger Kastanjegården för juluppehåll och öppnar åter den 10 jan 2017.
Öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar kl.10.00–15.00
Lokala hyresgästföreningen Veckodagsområdet söker nya styreslemedlemmar
Det är den lokala hyresgästföreningens styrelse som arrangerar aktiviteterna på Kastanjegården.
De gamla eldsjälarna vill av olika skäl sluta.
Den nya styrelsen ska väljas på årsmötet den 22 februari 2017.
Du/ni som är mamma- eller pappaledig, mellan två jobb, pensionär eller har lite tid över av andra
skäl: Här har du/ni chansen att utveckla verksamheten!
Som aktiv styrelsemedlem får du vara med och påverka mycket inte bara verksamheten på Kastanjegården utan boendemiljön i hela grannskapet Veckodagsområdet.
Det är din fantasi som sätter gränserna! Här står en jättefin STOR lokal med bra storkök, stora
fönster mot gatan och väntar på dig, din energi och dina idéer.
Du behöver inte ta någon ekonomisk risk, arbetet är ideellt. Det du bidrar med är din tid.
Dessutom krävs enligt stadgarna att du bor i Veckodagsområdet och är medlem i Hyresgästföreningen. Du har också stödföreningen Kastanjegårdens vänner som en viktig samarbetspartner som kan
hjälpa till att behålla Kastanjegården som den fina mötesplats som Kastanjegården är i dag.
Eva Mattsson, Lh Veckodagsområdet, kan ge mer info. Du kan också maila Louise Modig Hall som
har erfarenhet av verksamheten på Kastanjegården. info@hokarangenssdr.se
Kastanjegården • Söndagsvägen 3 • Veckodagsområdet • Hökarängen

2

Attraktivt att bygga och bo i Hökarängen
Det finns inte något övergripande planprogram eller
liknande för bostadsbyggandet
i Hökarängen, men det pågår
flera planarbeten. Det har blivit
mer attraktivt både att bygga
och bo i vår stadsdel de senaste tio åren och den i framtiden utbyggda tunnelbanan
kommer lätta trycket på den
gröna tunnelbanelinjen söderut. Stadsdelarna kring den blir
därmed än mer intressanta för
nybyggnation.
Saltvägen står på tur
För något år sen skrev vi här i Hökarängsnytt om då pågående planer, och i hög
grad är det samma som fortfarande pågår
idag. Stadsplanering och -byggande är
en långsam process med många aktörer
inblandade. Det planarbete som kommit
längst i nuläget är planerna för bostadsbebyggelse vid Saltvägen, i bland annat
kvarteret Kavringen. Sen sist så har planen omarbetats något efter inkomna synpunkter på planförslaget. Det planerade
höga punkthuset har blivit något lägre
(åtta våningar) och dessutom så har man
gjort följande bedömning:
”Kontoret har gjort bedömningen
att det varit viktigt att spara så mycket
naturmark och allmän plats som möjligt.
Detta har lett till att möjligheten till stora gårdsytor blivit begränsad, men plats
för utevistelse finns både för den del som
ligger vid Sirapsvägen/Kavringen och
den vid Saltvägen.”

Trångt på Sirapsvägen
I Hökarängsnytt har vi även tidigare
skrivit om trafiksituationen på Sirapsvägen, som av många bedöms bli ännu
värre vid ny bebyggelse, inte minst under
själva byggtiden. Detta har dock Stadsbyggnadskontoret inte tagit hänsyn till i
planen. De skriver:
”Synpunkterna på att trafiken på Sirapsvägen idag är ansträngd kan inte lösas inom planen. Kontoret bedömer att
tillskottet av trafik som den föreslagna
bebyggelsen medför inte är betydande.
Byggtrafiken kommer troligen innebära
att trafiksituationen blir mer komplex
och vid behov kan trafiken regleras om.

De nya byggnaderna i Tisdagsvägens ände mot grönområdet. Bild: Arkitektstudio Witte,
ur Samrådshandlingen.
(…) Man tittar också på en möjlighet att
skärma buller från livsmedelsbutiken.”
Om planen för bebyggelsen vid Saltvägen och kvarteret Kavringen – som ska
antas i december – inte överklagas kan
byggstart eventuellt ske efter sommaren
2017, enligt Stadsbyggnadskontoret. När
det gäller planerna på studentbostäder
på Sirapsvägen, mellan tunnelbanan
och MatDax så finns den utställd på
Stadsbyggnadskontoret till och med 12
december 2016 och fram till dess kan
man också lämna synpunkter på den.
Den ligger alltså längre från byggstart än
Saltvägen-projektet.

Russinvägen och Tisdagsvägen
Det finns en plan för ny bebyggelse
på Russinvägen och en på Tisdagsvägen.
Båda dessa går ut på samråd i dagarna,
till exempel är det öppet samrådsmöte
för förslaget för Russinvägen i Skönstaholmsskolan 12 december kl. 18.00. Där
föreslås 100 lägenheter byggas, i huvudsak i form av 1:or och 2:or, fördelade på
fem hus. I det så kallade Start-PM står
bland annat:
”Tillkommande byggnader bör vara
lägre än befintliga punkthus på andra
sidan Russinvägen. Detta för att anpassa
bebyggelsen till terrängens nedtrappning, samt att ny bebyggelses höjd inte
konkurrerar med befintliga punkthus
på andra sidan vägen. Då marken faller
undan snabbt mot naturmarken skapas
möjlighet till suterrängvåningar. Exakt
antal våningar för de nya husen ska prövas i den fortsatta planprocessen. I nuvarande idéskiss är det föreslaget att husen
placeras i liv med gatan, utan förgårds3

mark, för att de inte ska hamna för långt
ut i slänten med stort intrång i naturmarken och höga socklar och stödmurar
som följd. Att husen är i liv med gatan
bryter dock mot det planmönster som
finns i Hökarängen och därför ska detta
studeras vidare i planarbetet.”
Således återstår en hel del när det gäller den exakta utformningen av den nya
bebyggelsen.
När det gäller Tisdagsvägen handlar
det om att bygga 100 bostadsrättslägenheter, i första hand tänkta för ungdomar.
Stadsbyggnadskontoret argumenterar
också för att byggnationen skulle öka
känslan av trygghet:
”Förutom tillskott av bostäder kan
bebyggelsen bidra till ökat stadsliv och
trygghet i Hökarängen samt stärka det
befintliga parkstråket som idag kan upplevas som mindre omhändertaget och
otryggt.”

Lingvägen och Fagersjövägen
Planarbetet för ny bebyggelse vid
Lingvägens ände, liksom vid Fagersjövägen/Kontoristvägen har legat still ett tag
men kommer på olika sätt att återupptas
under nästa år. I området vid Lingvägens
ände kommer troligen att bli en mindre
exploatering än det först föreslagits, och
planen för Fagersjövägen/Kontoristvägen
har omarbetats och kommer troligen att
ställas ut för granskning till våren.
Alla citat i texten kommer från planhandlingarna för de nämnda platserna.
De finns att läsa på Bygg- och plantjänsten på kommunens hemsida.
(www.stockholm.se)

Apoteket i Hökis – inne på det sjätte året!
Intervju med Karin Ilis,
receptarie			

Tiden går fort... Apoteket Kronan
har nu funnits i Hökarängens
centrum i fem år. Ett apotek och
en vårdcentral lågt högt upp på
listan över vilka verksamheter
som Hökarängsborna saknade
när centrumupprustningen startade. För två år sedan öppnade
Vårdcentralen och i och med det
samarbetet som skapats dem
emellan har kunderna strömmat
till apoteket för att köpa sina
läkemedel.
Samarbetet har bland annat inneburit
att läkarna har informerat apoteket om
vilka läkemedel som dom använder för
patienterna och då har apoteket kunnat
beställa varorna så att kunderna inte har
behövt vänta på sina mediciner. Mera
kunder och också fört med sig mer personal till apoteket och nu i höst har man
slutat med lunchstängning.
Karin Ilis är ny receptarie på apoteket. Jag frågar varför Karin ville jobba på
apotek och då berättar hon att hon alltid
varit intresserad av läkemedel och ville arbeta på laboratorium men då hon gjorde
sin praktik på ett apotek och fick uppleva

hur kul det är att ha kontakt med människor så beslutade hon att arbeta inom
apoteksbranschen.
På apoteken tillverkar man inga läkemedel nu för tiden förutom antibiotikamixturer som har väldigt kort hållbarhetstid. Jag frågar varför apoteken säljer
senap och godis och då berättar Karin
att senap är en gammal medicinalväxt
som användes som läkemedel, bl a vid
omläggning av sår. Godis som lakrits och
kola kunde tidigare bara köpas på apoteken. Förr hade alla apotek ett namn från
växt eller djurriket men den seden försvann i och med avregleringen.

Apoteken är verkligen inte som förr,
mycket har förändrats. Jag frågar vad
man säljer mest på apoteket. Är det läkemedel eller hygienartiklar smink m.m.
Svaret kommer snabbt: Läkemedel. Varför har apotekaren vit rock? Karin berättar att vit rock får bara personal ha som
får ge rådgivning till kunderna. Övrig
personal har andra kläder. Karin stortrivs
i Hökarängen med kunder och miljön
på gågatan och vill hälsa alla Hökarängsbor välkomna!

Studiecirkel i gitarr med Jimmy Flodin som ledare
På Hökis Visrum har det under hösten
pågått en studiecirkel i gitarr. Vi har
varit åtta deltagare på olika kunskapsnivåer. Jag som skriver det här, var en av
deltagarna och jag hade aldrig någonsin
spelat gitarr.
Jimmy är en nybliven pensionär med
många järn i elden. Hans intresse för
gitarrspel började redan i 15-årsåldern.
Han jobbade då på patentverket där han
hittade en ”gitarrackordsapparat”, vilket
gjorde honom nyfiken på gitarrspel. De
första låtarna han lärde sig var: ”Svarte
Rudolf ” och ”Se farfar dansar gammalvals”. Sedan blev det också en gitarrkurs.
Det är första gången som Jimmy är
cirkelledare i gitarr, däremot har han
varit scout- och aikidoledare. I det civila
blev han kvar på patentverket i 14 år, där
han avancerade inom IT, IT på Ericson,
HP och med personalledarroller.

Nu i början på november har vi bara
två gånger kvar och sammanlagt blir
det tio. Tanken är att det ska bli en till
nybörjarkurs till nästa termin och sedan
eventuellt en mer avancerad till nästa
höst.
Jimmy tycker att det har varit väldigt
roligt, stimulerande, bättre än väntat och
kul att alla vågat sjunga till låtarna vi
spelat. Vi i gruppen har befunnit oss på
helt olika nivåer, från noviser till gitarrister. Jag själv tillhör den första... men som
Jimmy säger: Det finns inga genvägar =
bara träning och åter träning!
Det har varit väldigt roligt! Tycker
Kerstin Björkman, en av åtta deltagare.
Jimmys e-postadress är:
gitarrcirkel@gmail.com

Varje torsdag 17-19 är
Cornelisutställningen öppen
Konsert 19.00
2/2
9/2
23/2
2/3

Frida Braxell
Gustav Hansson
Ted Bjurvill
Hasse Nilsson & Eivor
Dan Anderssonprogram
23/3 Monica Söderberg
30/3 Leo Lisinsky
Entré medlem 100 kronor
Icke medlem 120 kronor.

Vi är en del av Kulturbiljetter.se
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Hökarängsskolan Ventilationsprojekt och renovering
Hökarängsskolan öppnade 1950, har skötts väl under åren och är i gott skick. Under flera år har
dock elever, personal och föräldrar önskat förbättrad ventilation. Nu är det äntligen dags!
Fastighetsbolaget SISAB kommer nu att
helrenovera ventilationen i skolan och
göra ett flertal ytterligare underhållsarbeten, byta ut fönster, dra nya el-ledningar
och måla om. Köket och matsalarna
kommer samtidigt att byggas om helt.
Projektet är omfattande och beräknas starta sommaren 2017 och vara klart
cirka två år senare. Under renoveringsperioden behöver skolans verksamhet
flytta till andra lokaler. Olika förslag på
lösningar har diskuterats och undersökts.
Skolan har aktivt deltagit på planeringsmöten med SISAB och Utbildningsförvaltningen och framfört idéer och
synpunkter från skolledning, personal
och vårdnadshavare, avseende förändringar av skollokalerna, ombyggnad av
kök och matsalar samt evakuering under
renoveringen.
Beslut är nu taget att Hökarängsskolans högstadium (7-9) flyttar till
Kvickenstorpsskolans lokaler under
en period, från och med höstterminen
2017 till och med vårterminen 2019.
Högstadiet kommer att ha tillgång till
klassrum och specialsalar fullt ut på
Kvickenstorpsskolan.
Hökarängsskolans förskoleklasser och
lågstadium (F-3) samt mellanstadium

(4-6) kommer under renoveringstiden
att stanna kvar i befintliga lokaler och i
extra paviljonger på Hökarängsskolan.
Renoveringen av fastigheten kommer
att vara indelad i två faser. Det innebär
att eleverna kommer att flytta till en annan del av fastigheten under den tid,
som deras klassrum renoveras. Skolgårdarna kommer att avgränsas och stängsel
sättas upp, för att trafik ska nå fram till
den del av skolbyggnaden, som för tillfället renoveras.
Skolan har ett tätt samarbete med
inplanerade möten med Utbildningsförvaltningen och SISAB, för bästa pla-

Musikcafé
Ladan, Farsta Gård Onsdagar 13-15

Tobaksvägen 4

Handla den goda

Julmaten

De populära konserterna i Ladan,
Farsta Gård, fortsätter under våren.
Varje onsdag klockan 13-15,
fr.o.m. 1 februari t.o.m. 31 maj.
Den 1 februari kan vi inte vara i Ladan då lokalen renoveras.

Vi hjälper dig med

Elisabeth Kontaminou, en fantastisk
sångerska, med Pelle Karström kvartett öppnar vårens konserter.

God Jul!

OBS! Lokal meddelas senare! Fullständigt program kommer på vår
hemsida: kastanjegardensvanner.se

Postens
utlämningsställe

Kastanjegårdens Vänner

hemkörning!

önskar Lars-Göran m personal

Tel 94 18 49

Välkomna i vår!

Farsta Föreningsråd, Stockholms Stad,
Farsta Stadsdelsförvaltning
Stockholm
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nering och genomförande och för bästa
trygghet under renoveringen.
– Vi är glada för att vi har möjlighet
att ge de yngsta eleverna skollokaler här
på Hökarängsskolan, nära hemmen, under renoveringstiden, säger rektor Heidi
Hård af Segerstad. Vi är också glada för
möjligheten att använda Kvickenstorpsskolans lokaler, anpassade för högstadieundervisning, för våra äldsta elever.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
HÖKARÄNGSSKOLAN

Jul i Söderledskyrkan
Julafton

Lörd 24 11.00 Samling vid krubban
Katarina In de Betou, Mattias
Ekström Koij, Anna Göransson,
Barn ur barnkörerna
15.00 Julmiddag med julklappsutdelning
Kostnad 50 kr/vuxen
16.45 Samlingsmusik på orgel
Torgerd Riben
17.00 Julbön Dag Lindberg
Torgerd Riben, Erik Arnelöf solist
23.30 Midnattsmässa Mikael Pålsson
Mattias Ekström Koij

Juldagen

Sönd 25 07.00 Julotta Gunilla Hedin
Torgerd Riben, Körgrupp
11.00 Högmässa David Melin
Torgerd Riben, Körgrupp

J & J slutar på

UTSTÄLLNINGAR:
Clair the Ear
Nathalie Wuerth

Jenny Richards och Jens
Strandberg tog i januari förra
året över Konsthall C och har
sedan dess drivit utställningsprogrammet Home Works, där
de undersökt hushållsarbete
och hemmets politik. Vid årsskiftet avslutas Home Works
och då överlämnar de konsthallens nyckel till Corina Oprea
som tar över rollen som konstnärlig ledare på Konsthall C.
Vi är stolta över Home Works och
vi har fått mycket uppmärksamhet både
lokalt och internationellt. Konsthallens
uppdrag att utveckla projekt med lokal
förankring har varit viktigt för oss i allt
vi gjort. För oss är det viktigt att konsten
vi producerar bär relevans för Hökarängen och verkar för att skapa samarbeten
med personer som bor här, eller skapar
sociala mötesplatser där vi kan dela med
oss hur vi vill leva och bo tillsammans.
Vår strävan har alltid varit att konsthallen ska vara tillgänglig för alla, oberoende av ekonomiska tillgångar eller
fysiska förutsättningar. Vi är därför extra stolta över att vi skrivit ett kontrakt
med Stockholmshem som garanterar
konsthallen lokalen i minst 10 år till,
och vi är dessutom ytterst tacksamma
för att Stockholmshem under 2015/16
installerade en hiss som tillgängliggör
byggnaden.
Det har varit otroligt roligt att lära
känna Hökarängens gömda platser och
fascinerande historier. Men främst av allt
har det varit fantastiskt att lära känna
många av er som bor här och som varje
dag jobbar för att göra Hökarängen till
en trivsam och härlig plats att bo på. Så

Öppnar med liveframträdande 9
december i Konsthall C:s kök.

Rummet är den tredje
pedagogen
Joanna Lombard
Pågår till 18 december

Centrifug
Ann-Catrin Olsson
Pågår 9 -18 december

Centrifug Reloaded
21-29 januari

många gånger har vi varit så imponerade
av ert arbete och den fantastiska sammanhållningen som råder här.
I januari 2017 tar Corina Oprea över
som konstnärlig ledare på Konsthall C
för perioden 2017-2019 och vi hoppas
att hon får samma varma välkomnande
som vi fick när vi tog över. Corina kommer att arbeta tillsammans med Anna
Ahlstrand, som sedan 2010 varit anställd
på Konsthall C. Annas roll omvandlas
till verksamhetsledare.
Vi vill passa på att tacka alla som bidragit, deltagit, kommit och hälsat på,
lånat ut sticksågar när vi behövt, hjälpt
oss att koka kaffe, lagat mat på vernissagerna, öppnat dörrarna till sina lägenheter eller skapat, dansat och sjungit.
Ett extra stort tack vill vi skicka till ordföranden i Hökarängens Stadsdelsråd
Louise Modig Hall. Louise har inte bara
varit kunskapskällan till mycket vi lärt
oss, utan också varit spindeln i nätet och
kopplat oss samman med andra organisationer i Hökarängen. Tack alla för all
hjälp! Vi slutar nu, men vi ser fram emot
att ses på torget snart igen!
Varma hälsningar, Jenny och Jens

PUBLIKT PROGRAM:
Clair the Ear
- Nathalie Wuerth

Performance fredag 9 december,
kl. 18-20 på Konsthall C

RADIO C
- Dark matter broadcast

Tisdag 13 & 15 december kl. 13 på
Stockholms Närradio 95,3 MHz

Ljusbacken
- Joanna Lombard

Bokrelease och utflyttningsmiddag 16 december kl. 18 på Konsthall C

SURR SURR presenterar:
En man som heter Ove

Torsdag 26 januari kl. 19 i Hyresgästföreningen Vävstolen lokaler;
Piprensarvägen 18, Hökarängen

Konsthall C har stängt
18 dec-12 jan.

Konsthall C

Cigarrvägen 14, Hökarängen
Öppet: torsd-sönd kl 12-17
info@konsthallc.se
08–604 77 08
www.konsthallc.se

informerar

Dags för influensavaccin!
Drop-in-tider kl. 10.15-12.00
22 november - 23 december,
tisdagar och torsdagar

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

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

Låssmed sökes!

Välkomna!
VÅRDCENTRALEN HÖKARÄNGEN • HÖKARÄNGSPLAN 1
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Martinskolan fyller 40 år!
Den 3:e september
firade alla som har
byggt och vårdat
Martinskolan i 40 år.

Idén till Martinskolan var att ha en skola
där alla är välkomna. Den idén har varit en
del av det vi kallar Martinskolan än idag.
Stiftelsen Martinskolan är Stockholms söders waldorfskola och waldorfförskola som ligger i Hökarängen. Ca
350 elever går här i årskurserna F-9
och det finns även en särskola med ca
30 elever. Skolan har också en fritidsverksamhet med flera fritidsavdelningar
samt en fritidsklubb. För de yngsta finns
Martingårdens tre förskolor. Skolbarnen
går på någon av våra fritidsavdelningar
eller på vår fritidsklubb. Martinskolan är
ett betydelsefullt kulturcentrum i Hökarängen och det arrangeras olika kurser
och föredrag för allmänheten.
Waldorfpedagogiken bygger på samverkan mellan teoretiska, konstnärliga
och praktiska ämnen. På morgonen läser
eleverna teoretiska ämnen som svenska,
matematik, naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Förmiddagarna ägnas åt musik, främmande språk
och rörelse och på eftermiddagarna ges
undervisning i hantverk, idrott, drama
och estetiska ämnen.
Många fester, evenemang och projekt
är gemensamma för alla Martinskolans
elever.

I köket lagas ekologisk och huvudsakligen vegetarisk mat. Till måltiderna
finns alltid salladsbuffé, smör och bröd.
Från årskurs fem deltar eleverna i
Elevrådet och är med och påverkar vardagen på skolan.
För föräldrarna finns Stödföreningen
som anordnar föredragskvällar, julbasar
och hantverksdagar samt håller en löpande dialog med skolans ledning.
Martinskolans huvudman är en stiftelse utan vinstintressen vars styrelse består av både föräldrar och medarbetare.
Martinskolans rektor ansvarar för och
leder det pedagogiska arbetet på skolan.
Martingården leds av en förskolechef
med rektorsbehörighet. Majoriteten

Hjärtligt välkomna till Text- & bildutställningen

"Guld eller Potatis? Potatis!"
Galleri Konstiga Fönstret

Utställningen är skapad av Amanda Krüger, teaterstudent vid Teaterhögskolan i
Malmö, Ann Lindberg, fotograf och Agneta Ehrensvärd, regissör.

av skolans lärare är utbildade waldorflärare respektive läkepedagoger eller
waldorfförskolelärare.

Det finns lediga platser till
befintliga klasser. Ansök här:
www.martinskolan.se

KONSTIGA
FÖNSTRET
Sirapsvägen 3

Hökarängens Centrum
Nära T-banans södra utgång

Fönsterutställningar
sedan 2007

Hantverk . Konst,
Foton . Samlingar
Dygnet runt i gatunivå–
Du som vill ställa ut tidigt
i Konstiga Fönstret 2017,
hör av dig info@hokarangenssdr.se
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Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Agnes Holmström
Att det är mycket blandade
människor. Bra med lokala
butiker och där Järnman
särskilt sticker ut på ett
positivt sätt

Nathalie Milasevicius
Att det är fint i Hökarängen,
allting är fint, hela området
är fint. Det är mysigt här i
Hökarängen, parkerna är
fina och särskilt Stallmyran.

Marianne Wisselgren
Det är mycket nära till grönområden, allting är fint.
Bra kollektivtrafik. Bra
promenadvägar, man kan
bygga kojor med barnbarnen, det är fantastiskt.

Christer Jangeholm
Nära till skog och mark,
helt underbart. Nära till
kommunikationer. Riktigt
trivsamt område.

Thomas Lindahl
Bästa med Hökis? Det är att
det är Hökis, nära till natur,
nära till allt. Det börjar bli bra
ordning och riktig bra stämning
i Hökarängen. Gågatan är fin,
den känns helt rätt.

Hökarängsbo fick ungdomsledarstipendium
Stockholms Idrottsnämnd delar varje år
ut stipendier till personer som varit aktiva som barn- och ungdomsledare inom
det lokala föreningslivet i Stockholm
Mahmut Emlek fick ta emot priset den
8 november 2016 efter att blivit nominerad av sin fotbollsförening Sköndals
IK. Mahmut är 20 år och började tidigt
att spela fotboll i FOC Farsta där han
blev målvakt. Eftersom det var så kul
med fotboll och föreningsliv så utbildade
sig Mahmut till domare och i den vevan
bytte Mahmut klubb till Sköndals IK där

han började träna pojklag och hjälpte till
med fotbollsskolan. Mahmut har också
hand om klubbens målvaktsträning. Jag
frågar Mahmut vad som är roligast att
hålla på med i föreningen och då svarar
han Fotbollsskolan "dom små är bara för
roliga".
Motiveringen för priset lyder:
"Det viktigaste är att utan barn som
tränar så blir det svårt för unga ledare
att leda något".

Hökarängsnytt önskar Lycka till!

Lucia på Starrmyran

Lucia 13 dec: Parken har öppet till kl 19. Julpyssel från kl 15. Grillen tänds kl 15. Luciatåget
avgår från stallet ca 18.30. Alla är välkomna
att gå med i fackeltåget. Vi räknar med att
vara tillbaka på Starrmyran senast kl 19 med
sång och kröning av Lucia, därefter bjuder
vi på glögg och pepparkakor. Alla barn som
sjunger med Lucia får en liten julklapp.

Julöppet: Tisdag 27/12–
fredag 30/12 samt måndag 2/1– torsdag 5/1 har
Starrmyran öppet kl 13.00
– 17.00.
Lördag 7/1 samt söndag 8/1
är det öppet kl 9.00–15.00.
Övriga dagar är
Starrmyran stängd.

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, Harry Bergström. 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.

