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Hökarängens Stadsdelsråds hemsida: 
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: 
Ung ryttare i Starrmyran
Foto: Pelle Piano

Hökarängsnytt är en lokal tidning i 
Hökarängen. Den ges ut av Hökar-
ängens Stadsdelsråd som är en ideell 
förening – en paraplyorganisation för 
föreningar som driver verksamhet i 
Hökarängen. Rådet har till syfte att 
driva gemensamma frågor av över-
gripande 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

Kallelse till Hökarängens
Stadsdelsråds
Årsmöte
Torsdag den 30 mars kl. 19.00
I Bästa Svängens lokal på Tobaksvägen 6
Varje medlemsförening kan skicka två röstberättigade representanter till 
årsmötet. Men självklart vill vi att alla som är intresserade av Stadsdelsrådets 
verksamhet ska känna sig välkomna.

Vi ska:
• Behandla verksamhetsberättelse 2016
• Behandla bokslut och resvisionsberättelse för 2016
• Besluta om verksamhetsplan för 2017
• Välja styrelse för kommande verksamhetsår

Efter årsmötesförhandlingarna berättar Per Hasselberg och Jens Stranberg om 
sitt projekt ”Bomassan Hökarängen”. 

Dagordning och handlingar som skall behandlas kommer att finnas tillgängliga 
på plats en halvtimme före mötet och till kontaktpersonerna i respektive 
förening skickas dom ut via mejl. Glöm inte att nominera till styrelsen och att 
utse kontaktperson från din förening. 
Vi bjuder på fika., välkomna!   //Styrelsen

Hökarängens Lokala 
Hyresgästföreningars 
årsmöten.
LH Veckodagsområdet har haft års-
möte. En styrelse med fem ordinarie
och två ersättare. Katrin Isaks-
son är ordförande. Lycka till med er 
verksamhet!
LH Russinet forsätter som vanligt med 
Roger Hasselgren som ordförande.
LH Vävstolen vår pärla Kassören Ulla 
Filliez har slutat. Vi får hoppas att det 
löser sig med kassörsuppdraget. I som-
mar kommer vi att måla våra troll i 
Trollskogen och sätta upp en klätter-
ställning bakom Pepparvägen 6 bredvid 
tvättstugan. Det kommer att bli resor, 
grillfest, räkafton, filmvisning m.m.
Alla föreningar kommer tillsammans att 
medverka på Hökarängens dag den 20 
maj. Alla som kan i våra lokala hyres-
gästföreningar i Hökis är välkomna att 
ställa upp. Vi kommer att servera kaffe 
och kaka i Hyresgästföreningens tält. 
LH Kryddan har även de haft årsmöte.

Hervor Holm ordförande i 
LH Vävstolen, Även ansvarig för LH i 
Hökarängen

Demokrati i praktiken
Under Demokrativeckan i Farsta bjöd Hökarängens Stadsdelsråd 
in till ett ”Öppet Grannskapskontor”. 
Vi ville träffa våra boende i Hökar-
ängen för att diskutera och lyfta fram 
de frågor som känns aktuella och kan-
ske komma fram till bra lösningar. Vi 
blev 11 personer som kom till vårt 
Grannskapskontor. 

Listan blev ganska lång på vilka 
frågor man ville diskutera till exempel 
lokalt demokratiarbete, lokaler för bo-
ende och boinflytande, byggnadsfrågor, 
infrastrukturen i förorten, träffpunkter 
och mötesplatser, Fagerlids parklek, 
hemkänsla och trygghet där man bor.

Viktiga och kloka diskussioner 
pågick under två timmar och när vi 
skiljdes åt var vi överens om att ett 
sådant här forum behövs och stärker 
demokratin.

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

Vill du vara med nästa gång vi har 
demokratimöte? Maila intresse till 
info@hokarangenssdr.se
Välkomna!

Idrottshallen i Hökarängen?
Enligt stadens långsiktiga investeringsplan saknas 18 idrottshallar i Stockholms 
stad.  I planeringen finns en utbyggnad av idrottshallen vid Hökarängsskolan 
till fullstor (20 x 40 m idrottsyta). Tillbyggnaden avsågs vara klar år 2017. Vid 
en aktuell besiktning, mars 2017, av idrottshallen fanns dock inga tecken på 
byggnadsaktivitet.

Hösten 2017 flyttar hälften av eleverna till Kvickentorpskolan när en omfat-
tande renovering av Hökarängsskolan påbörjas. Varför inte passa på att bygga ut 
idrottshallen då? Redaktionen kommer skicka tipset till idrottsborgarrådet Emilia 
Bjuggren.
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Din närmaste 
Järnhandel

Vi har mer än ni tror!

Postens 
utlämningsställe

Ekologiska 
varor

5% pensionärsrabatt på alla 
matvaror tisdagar kl. 8-15 

Öppet 
VARJE DAG 8-20

Tel 94 18 49

Tobaksvägen 4

Postens 
utlämningsställe

Stort sortiment med

Hökarängens C
Sirapsvägen 3
www.norrchiro.se

Leg. Kiropraktor
070-628 74 71

Actiway, Friskvårdschecken, 
Wellnet, Falck Healthcare samt 
ett flertal försäkringsbolag.

Kiropraktisk behandling kan hjälpa dig att må bättre

Välkommen!

Erbjudande i mars & april

Ansluten till

Starrmyran populär mötesplats i Hökarängen
 

Den 23 oktober 1991 invigdes stallet i parkleken Starrmyran. 
Det var ett stadsdelsförnyelseprojekt som den dåvarande 
fritidschefen Ulla Buhre hade drivit och ansökt pengar för. 

Det var ett önskemål som framkommit 
under projektet från barn, ungdomar 
och vuxna. Stallbyggnad och rasthagar 
för djuren byggdes i snabb takt.  

Stallverksamheten blev snabbt en 
angelägenhet för alla boende och 
många ville engagera sig i verksamheten.

 Till alla barns förtjusning flyttade 
de första hästarna Amalia och Pluto in 
i stallet. En katt,  getter, kaniner, mar-
svin och höns kom in i stallet allt efter-
som.  Föreningen Hästmyran bildades 
och 1994 hade den 120 medlemmar. 
Ett djur- och naturfritidshem öppnades 
och den verksamheten pågick fram till 
1998 då det blev en omorganisation
i staden och alla fritidshem blev 
inom skolans uppdrag. Hästis- och 
djurkurser för barn från 6 år anord-
nas löpande under året, anslås på 
informationstavlan. 
Det finns möjlighet att rida halvtimmes-
ridning på vardagar samt på lördagar 
och söndagar, man måste boka ridtid 
på tel. 08-604 65 75.

Parken har också ett stort utbud av 
fasta lekredskap som kan användas alla 
dagar.  I Starrmyran kan barnen leka 
fritt i en spännande och trygg miljö 
och barnens föräldrar kan träffa varan-
dra  fika och snacka med varandra.
Verksamheten har under alla år varit 
omfattande och välbesökt.

Öppettider
Parkleken måndag-fredag kl. 13-17       
samt lördag-söndag 9-15
Stallet  måndag-fredag kl. 14-16.45 
samt lördag-söndag 9-15

Ring Kerstin 070-726 39 73

Fina 
erbjudanden 

från handlarna i 
Hökarängen

11.00 - 11.20 Invigning med japanska trummor.
11.30 - 12.00 Speldosan - En musikföreställning för barn.

12.00 - 12.30 Trollkarlen John-Henry.
13.30 - 15.00 Dansbanan öppnar för året.

Söndagen den 31 maj kl 11 – 16 

Hökarängens dag arrangeras av:
Företagarföreningen, Farsta Stadsdelsförvaltning, Stockholmshem, Bästa Svängen, 
Söderledskyrkan, Hökarängens stadsdelsråd och Hyresgästföreningen.

PÅ TORGET

SCENEN PÅ GÅGATAN

12.00 - 13.30 Invigning - Hökis Visrum öppnar. 

13.30 - 16.00 Öppen scen med Hökarängens lokala förmågor.  

   Anmälan till öppen scen på plats!

MISSA
INTE!

12.30  Invigning av nya Hälsans Stig. Start på torget i centrum. 

12.30 - 15.00 Tipspromenad från Centrum upp till Kryddhyllan.

13.00 - 14.30 Stadsvandring med Martin Rörby.  

   OBS! Endast förköp av biljetter via muséets webbshop,  

   se www.stadsmuseet.stockholm.se.

16.00   Konsert i Söderledskyrkan ”En stund på jorden”.

ÖVRIGT PROGRAM

Parkourbana

på torget
Loppis
på gågatan
i centrum

      Mat från våra 
lokala restauranger och 
caféer, 100 % ekologiskt 
från Kalf&Hansen, 
Crepes på cykel mm

HÄNDER OCKSÅ DENNA DAG

Vill du vara med och bidra med 
idéer och ideellt arbete
hör av dig till 
Företagarföreningens ordförande 
Ralf, telefon 08 508 18 252

Fina 
erbjudanden 

från handlarna i 
Hökarängen

11.00 - 11.20 Invigning med japanska trummor.
11.30 - 12.00 Speldosan - En musikföreställning för barn.

12.00 - 12.30 Trollkarlen John-Henry.
13.30 - 15.00 Dansbanan öppnar för året.

Söndagen den 31 maj kl 11 – 16 

Hökarängens dag arrangeras av:
Företagarföreningen, Farsta Stadsdelsförvaltning, Stockholmshem, Bästa Svängen, 
Söderledskyrkan, Hökarängens stadsdelsråd och Hyresgästföreningen.

PÅ TORGET

SCENEN PÅ GÅGATAN

12.00 - 13.30 Invigning - Hökis Visrum öppnar. 

13.30 - 16.00 Öppen scen med Hökarängens lokala förmågor.  

   Anmälan till öppen scen på plats!

MISSA
INTE!

12.30  Invigning av nya Hälsans Stig. Start på torget i centrum. 

12.30 - 15.00 Tipspromenad från Centrum upp till Kryddhyllan.

13.00 - 14.30 Stadsvandring med Martin Rörby.  

   OBS! Endast förköp av biljetter via muséets webbshop,  

   se www.stadsmuseet.stockholm.se.

16.00   Konsert i Söderledskyrkan ”En stund på jorden”.

ÖVRIGT PROGRAM

Parkourbana

på torget
Loppis
på gågatan
i centrum

      Mat från våra 
lokala restauranger och 
caféer, 100 % ekologiskt 
från Kalf&Hansen, 
Crepes på cykel mm

HÄNDER OCKSÅ DENNA DAG

Lördag 20 maj kl 11–16
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Hökarängsplan 12, på gågatan
08-533 375 00 • www.minioutlet.se

Barnkläder av hög kvalité till lägre pris

Vårnyheter i Ekobomull

Bilpool – enkelt, bekvämt och klimatsmart 
Trött på vintersmutsig bil, 
däckbyten och att leta 
parkering? Sälj bilen och 
gå med i en bilpool istället 
så har du tillgång till bil 
utan allt det där tråkiga.

Att vara medlem i en bilpool innebär 
att man delar på en eller flera bilar 
utan att faktiskt äga en själv. Man har 
tillgång till bil på ett smidigt sätt men 
slipper allt det där jobbiga som kom-
mer med att äga en bil; service, däck-
byte, tvätt, besiktning och dyra inköp. 
Istället bokar man helt enkelt bara bi-
len när man behöver den. Det kan vara 
vid enstaka tillfällen eller regelbundet, 
en snabb tripp till IKEA eller för att 
åka till landet över helgen.

Du som bor i Hökarängen kan bli 
medlem i en bilpool via Sunfleet. De 
har redan en bil på plats, en Volvo V40 
som står på infartsparkeringen på Ling-
vägen, mittemot tunnelbanan. Om 
många ansluter sig till bilpoolen finns 
möjlighet att utöka med fler bilar och 
som medlem hos Sunfleet har man för-
stås tillgång till alla deras bilar runt om 
i Stockholm och Sverige.

Hur blir jag medlem?
Du ansluter dig via Sunfleets hem-

sida www.sunfleet.com. Det är enkelt 
att bli medlem, det enda som krävs är 
att du har ett giltigt körkort och inte 
har några betalningsanmärkningar.  
Där hittar du också all information om 
bilen och hur det fungerar rent prak-
tiskt med bokning, hämtning etc.

Vad kostar det?
Det finns tre nivåer, baserade på ditt 

behov av bil. Du betalar en fast månads-
avgift, men du som bara vill köra enstaka 
gånger kan även ha ett kostnadsfritt med-
lemskap med lite högre rörliga avgifter. 
Du betalar för de kilometer du kör och 
den lägsta hyrtiden är en timme.  (I priset 
ingår drivmedel). Info: www.sunfleet.com.

Ny leksaksbutik i Hökis!
Leksaker o pyssel • Baby • Barnrum • Böcker • Bärdon • mm

Monty & Jag • Hökarängsplan 14 • Vi finns på FB och Insta! • Tel 072-272 55 20

Stor del av sortimentet eko och fairtrade
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Hökarängshistoria
Denna artikel handlar om den ursprungliga planeringen av Hökarängen på 40-talet och är 
hämtad från lokaltidningen år 1999 som då hette Kastanjebladet. Den är skriven av arkitekt 
Lars Malm, som bodde i Hökarängen sedan tidigt 50-tal.
Redaktionen har bett att få ytterligare 
några uppgifter om den grannskapsplane-
ring som karaktäriserar Hökarängen.

Som berättades i höstas, gjorde 
Erland v Hofsten en utredning 1943 om 
alla de detaljer som borde beaktas när 
den nya stadsdelen planerades.

Som grund skulle ligga den princip 
som hade förordats i Gunnar Lindmans
prisvinnande tävlingsförslag ”I byalag”:
Bebyggelsen skulle samlas i grupper 
av hus, var och en med sin egen 
livsmedelsbutik.

Under rubriken ”Butiksbehov All-
mänt” inleder v Hofsten med att säga, 
att det för trivseln inom ett bostadsom-
råde är av väsentlig betydelse att antalet 
butiker är tillräckligt stort. Det görs nu 
en gundlig undersökning av hur många 
butiker av olika slag, som det finns i 
olika Stockholmsförorter.

När det gäller livsmedelsbutiker 
kommer v Hofsten fram till att, för att 
en butik verkligen ska vara välsorterad, 
bör antalet hushåll pe butik uppgå till 
minst 300 (det var då det...).

En komplikation var att i varje hus-
grupp måste det finnas plats för både 
Konsum och den privata handeln. Det 
fodrade ett befolkningsunderlag av 
1500-2000 personer, 5-600 hushåll.

”Därigenom blir emellertid grupper-
na av hus så stora att känslan av gemen-
skap går förlorad”, skriver v Hofsten.

Butikerna för mjöljk och bröd var 
på grund av hälsovårdsstadgan avskiljda 
från annan handel. De behövde inte 

större underlag än 100-150 hushåll och
konkurrensen mellan Konsum och priva-
ta utgjorde inte ”ett lika svårt problem”.

v Hofsten föreslår därför att mjölk-
butikerna ska bli de små husgruppernas 
samlingspunkter.

Resultatet blir att Hökarängen pla-
neras med ett tiotal små butikscentra (se 
bild och därtill ett stort antal butiker för 
mjölk och bröd.

Alla övriga butiker samt post, biograf
etc föreslogs ligga placerade vid T-bane-
stationen. Detta till skillnad från vad 
som var vanligt i tidigare förortsbebyg-
gelse, där butikerna låg lite här och där.

v Hofsten avslutar sin utredning med 

kapitlet ”Åtgärder för stimulering av 
gruppbildningen mm” där han talar om 
samhällsplaneringens betydelse för män-
niskors förmåga att skapa kontakter och 
finna sig tillrätta.

Butiken som träffpunkt började väl 
försvinna med mjölken i lösvikt och 
Tetrapackets intåg. (Föregångare till våra 
dagars butiksförpackning av mjölkva-
ror etc.) Det är betecknande att det 
idag inte finns en enda Konsumbutik i 
Hökarängen.

På 1940-talet hade samhällets sociala 
service inte börjat byggas ut, och var ing-
en faktor att räkna med i planeringen. 
v Hofsten konstaterar bara under rubri-
ken ”socialbyrån” att någon distriktsbyrå 
för fattigvården inte torde erfodras i 
dessa delar av staden.

När de sociala frågorna hade blivit 
allt mer aktuella på 1980-talet, låg det 
nära till hands att just i Hökarängen på 
nytt ta upp tankarna om grannskaps-
planering. Det ledde till ett första projekt 
i Kastanjegården och senare i Kryddgår-
den. De då planerade grannskapen i väs-
tra Hökarängen har det emellertid ännu 
inte funnits intresse att utforma.

”Ju flera kontakter av olika slag 
som människorna känna sig ha med 
dem inom samma bo-område, desto 
lättare har de att finna sig tillrätta och 
trivas”. Kloka ord från v Hofsten, lika 
aktuella i dag.

Konsums butikskonsulent håller en kurs i varuexponering i butiken på Hauptvägen.

Stora pluppar är fler butiker, små pluppar är mjölkbutiker. Två småcentrum bara på Hauptvä-
gen! OBS! Kartan är nyare, en hel del hus fanns INTE med från början. Vilka är 60- och 70-tal?
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Blivande arkitekter skissar på förtätning av 
Stockholm söder om Söder
Under det här läsåret arbetar 
studenter på KTH Arkitektur-
skolan med Örbyleden och 
omkringliggande stadsdelar. 
Arbetet genomförs som en 
del av projektet Bomassan på 
Konsthall C. Under året har 
studenterna tittat på platsens 
historia och de utmaningar som 
följer med förtätning.
Gubbängen och Hökarängen var de för-
sta stadsdelarna i det som kom att kallas
tunnelbanestaden. De planerades och 
byggdes utifrån visionära idéer om fram-
tidens samhälle. Idag, när trycket på 
att bygga bostäder är så stort, finns det 
risk att två allmänintressen ställs mot 
varandra: Behovet av fler bostäder ställs 
mot lokalsamhällets inflytande över sina 
boendemiljöer. 

– I arbetet på Arkitekturskolan stu-
derar vi historien och det befintliga, 
samtidigt som vi tar fram förslag för att 
möta framtida behov och förändringar i 
samhället, säger Tor Lindstrand, ansvarig 

lärare. Under februari genomfördes ett 
samarbetsprojekt mellan KTH Arkitek-
turskolan och konstvetenskapen på 
Södertörns högskola. 

Ofta beskrivs motorleder som en 
sorts icke platser. Ödsliga, bullerutsatta 
och utan användning förutom som tra-
fikled. När studenterna tittade närmare 
fann de många spår av aktivitet. Här 
finns stora gräsmattor, fotbollsplaner, 

skridskoåkning, pulkabackar, prome-
nadstråk, koloniträdgårdar, lekplatser, 
tjuvrökning, spontan konst, bruks-
hundsklubbar, passager och tillfälliga 
bostadsplatser.

–Vad kan vi lära av hur dessa områ-
den används idag och hur kan vi i text 
och bild beskriva Örbyledens vardagsliv?. 
Vi arbetar under våren med att samman-
ställa arbetet och hoppas kunna visa det 
i samband med Bomassan senare i år, 
avslutar Tor.  

Lise’s KlipperiLise’s Klipperi
Sjöskumsvägen 2-4 

Klipper hela familjen!
Öppet Tis, ons, tors, fre o lördag
(stängt  30/3, 19/5 och 2/6-12/6)
Drop in i mån av tid!

Tidsbokning: 08 – 120 99 399
Gamla och nya kunder är välkomna!

070 5208000 | Cigarrvägen 13 (Hökarängen) | www.ramsyd.se

Välkommen till RamSyd. Här ramar jag in konstverk, affischer, 
teckningar och... faktiskt nästan allting! 

Jag har ett brett sortiment av ramlister att välja mellan. 
Kom med det du vill ha inramat så löser jag det!

Friskvård För Dig, Sirapsvägen 3 Hökarängens C.
!
Arnelöfs Massage, Friskvård & Rehab!
Klassisk massage, Laser och !
behandling av smärtproblem!
15 % rabatt vid första besöket!
Boka tid på bokadirekt.se!
eller mob. 070-497 31 55!
Vi jobbar för din hälsa! Välkommen!!
   !!
Holistiska Rummet!

 Alternativmedicin & Friskvård !
      Klassisk Homeopati &!
      Medicinsk fotvård!
Välkommen önskar Charlotte Hölttä!
        mob.  0739-048923!
      www.holistiskarummet.se!!!
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KONSTIGA 
FÖNSTRET

Sirapsvägen 3
Hökarängens Centrum

Nära T-banans södra utgång 

Fönsterutställningar
sedan 2007 

 Hantverk . Konst
Foton . Samlingar 

Dygnet runt i gatunivå
Det är VÅR i luften...
Vårsäsongen pågår t o m 8 juni.
Egna öppettider anges i fönstret 
av utställarna själva.
Fred 17 mars – torsd 23 mars
Ulla Winblad 
Målningar / ”Stämningsbilder från 
naturen”

Fred 24 mars – torsd 13 april
(alltså under 3 veckor)
Maud Egeland   som kallar sin 
innehållsrika utställning:
”Allt som hör livet till – och litet till...”

Fred 14 april – torsd 20 april 
(Ledigt!) 

Fred 21 april – torsd 27 april
Magasinet Akvarellgrupp

Fred 28 april – torsd 11 maj
(2 veckor ledig tid att boka)

Fred 12 maj – torsd 25 maj
Kerstin Ståhl
Vävutställning ”i repris”:
Traditionella vävar, schalar, plädar, 
samt väskor av återvinningsmaterial: 
kaffepåsar, presentsnören, tidnings-
papper m m

Fredag 26 maj – 1 juni
Florencie Fredriksson 
och Lars Eriksson
Keramik, Betong och Oljemålningar    
Fredag 2 juni – 8 juni, sista chan-
sen, innan sommaruppehållet!

Har ni kontaktat mig om tid men ej fått 
svar, prova igen! Britta Pärlebo, 
tel: 073-669 62 70 eller mejla till min 
e-post: ozike@comhem.se

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

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

Låssmed sökes!

Horses On Rollerblades
25 februari – 7 maj 2017

Konsthall C är glada över att presentera den första programpunkten i 
en ny organisation med Corina Oprea som konstnärlig ledare och 
Anna Ahlstrand som verksamhetsledare.

Horses on Rollerblades är en grupputställning med Kajsa Dahlberg, Kapwani Ki-
wanga, Rabbya Naseer och Tracey Rose. Horses on Rollerblades inleder ett 2-årigt 
forskningsprogram om avkolonisering som ett sätt att stå upp mot politiska ström-
ningar som kännetecknas av strukturella övergrepp och tittar närmare på
feministiska konstnärliga praktiker som vill göra upp med det koloniala arvet. 
En performance av och med Anna Koch och Dinis Machado, som skapats 
specifikt för vernissagekvällen,
ifrågasätter det koloniala arvet 
och belyser våra kroppars 
postkoloniala spår.

www.konsthallc.se



Det bästa med Hökarängen – vad är det?

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.

Urban Gyllström
Precis nyinflyttad, sedan 
ett halvår. Här bor vi 
bättre. Bättre för bar-
nen, mer fritt. Det finns 
bilfria ytor och det är 
jättebra.

Ragnhild Gyllström 
Bra pulkabackar, nära 
till många kompisar

Siri, Hanna och Sally 
Hjortek
Bageriet i Hökarängens 
centrum, att det är bilfritt,
40-, 50-tals centrumet är 
fint. Det är också fint med 
alla tallar. Roliga lekparker!

Filur geten 
Lugnet i Hökis i min lilla 
hage, men ändå är man 
mitt i byn. Lite grinig är 
jag för hästarna har större 
hage, tror jag. Vi har det 
bra, jag och Flora.

Helene Berglund 
Fina hus, alla trevliga 
människor. Bra affärer, allt 
service finns här. Det är 
mycket grönområden, och 
att vi har så bra parklekar, 
framförallt Starrmyran.

Robert Nyberg

Vi startar Gitarrcirkel för nybörjare den 14/3, den är redan 
fulltecknad! Vi planerar också en sångstund för barn under 
mars, datum är inte klart än.

Sista Onsdagen varje månad har vi filmkväll. I januari var 
Tom Alandh här och visade sin film om Cornelis. Tom åter-
kommer med filmen om Monica Zetterlund senare i vår. Las-
se Zackrisson var här i Februari och visade sin film om Alice 
Babs, han återkommer också. Nästa Filmkväll blir onsdag 29 
mars, det är inte klart vilken film det blir ännu.

Allt annonseras på vår Hemsida www.hökisvisrum.se (ja, det 
ska vara ö). Vi har även ett maillista man kan ansluta sig till 
för att få information. Ävenså FB.

Varje torsdag har vi Viskväll, alla torsdagar är inbokade med 
artister enligt nedan:

23/3 Monica Söderberg

30/3 Leo Lisinski

20/4 STJÄRNSTOFF Jimmy Flodin

27/4 Vandringsmän

6/4 Martin Åklint, Annie Ternström

13/4 Skärtorsdag ingen Konsert

4/5 Ted Bjurwill Maria Lindström

11/5 James Hollingworth

18/5 Annika & Eva in the round

25/5 Kristi Himmelfärd ingen Konsert

1/6 STEGVIS

8/6 Katarina Gudmundsson

15/6 Gustav Hansson
 

 

Minns du målningen vid T-banan?
För mycket länge sedan, i slutet av 1900-talet, målade Fa-
gerlidparkens snickare Bengt Lindkvist tillsammans med en 
grupp parkbarn en stor målning på väggen mellan trappan från 
Sirapsvägen och trappan upp till södra T-banespärren. Den 
föreställde hus och natur i Hökarängen samt en flygande hök. 
Det var en så rar målning, som man blev glad av. Kanske du 
som läser det här själv var med om att måla den, eller vet något 
om den? Kontakta mig gärna, om du vet något om målningen. 
Britta Pärlebo, ozike@comhem.se eller 073-669 62 70.

Bandyhallen på Gubbängens IP
Ni har läst det förut att den är på gång. Men nu kan vi äntli-
gen meddela att den kommer att byggas. Hallen kommer att 
vara klar 2019 och den kommer att ligga på nuvarande grus-
planen och inget annat. 

Speedway
Tyvärr så blir det ingen mer speedway på Gubbängens IP. Banan 
kommer att tas bort. Det kända ljudet som många Hökarängs-
bor har hört i snart 60 år kommer att försvinna. Jag kommer att 
sakna ljudet. Vilka storhetstider det var när Anders Michaneck i 
Getingarna körde på stubben! Sista åren har det varit Hammar-
bys speedways hemmaplan, men nu är det slut på det.


