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Hökarängens Stadsdelsråds hemsida: 
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: 
Vinter i Hökarängen
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

Bomassan i 
Hökarängen
Hökarängens Stadsdelsråd har öppnat ett 
Grannskapskontor!
Som ni kanske läste i senaste numret så har Stads-
delsrådet öppnat en verksamhet för unga med eko-
nomiskt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.
Grannskapskontoret vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 15-25 och 
erbjuder en samlingsplats där det kan diskuteras lokaldemokratiska samhälls- och 
stadsutvecklingsfrågor. Tillsammans arrangerar vi aktiviteter som workshops, 
föreläsningar, seminarier, öppna möten, utställningar mm. Målet är att vi tillsam-
mans lär oss att ifrågasätta och tänka OM hur vi lever och bor, för att på sikt kunna 
ha en större påverkan på både Hökarängens och Stockholms utveckling.
Är du intresserad eller känner du någon mellan 15-25 som skulle vara intresserade 
av att vara med och forma Grannskapskontorets verksamhet och/eller delta i våra 
aktiviteter? Hör då av dig till oss. Mejla oss på grannskapskontoret@bomassan.org 
eller titta förbi vårt nya kontor på Pepparvägen 1 nere på torget. 

Grannskapskontoret har flyttat till Pepparvägen 1!
Öppettider: Onsdag kl.17-20
Torsdag + fredag + lördag kl.11-15 eller efter överenskommelse.
Det kommer också att ske en rad aktiviteter på kvällar och helger. Info om det 
kommer löpande och kan läsas om på Grannskapskontorets Facebooksida. Vi kom-
mer också att hänga upp info om aktuella aktiviteter i vårt skyltfönster samt affi-
schera i centrum.

Onsdagskvällar på Grannskapskontoret
Grannskapskontoret och Hökarängens Stadsdelsråd kommer att hålla öppet ons-
dagskvällar kl. 17-20 för att diskutera och driva frågor som berör Hökarängen. Vi 
ber alla Hökarängsbor att komma med förslag på frågor som bör undersökas och 
diskuteras! 
Andra lokala föreningar och enskilda invånare är också välkomna att arrangera of-
fentliga samtal/träffar hos oss. I vår entré hänger nu anslagstavlor där alla kan skriva 
upp frågor/teman som ni tycker skall tas upp till diskussion. 

Hör av er till grannskapkontoret@bomassan.org eller till info@hokarangenssdr.se 
eller kom förbi och tala med oss direkt. 

GRANNSKAPSKONTORET
söker dig som är 15-25 och 
intresserad av lokaldemokrati och 
stadsbyggnadsfrågor. Vi arrangerar 
gratis seminarier, workshops, före-
läsningar, filmvisningar osv. Bakom 
oss står Hökarängens Stadsdelsråd 
och Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor.
Kom förbi Pepparvägen 1 eller 
kontakta oss på Facebook +
grannskapskontoret@bomassan.org

Kulturhus i Hökarängen
Kastanjegårdens vänner har lämnat ett förslag till Hökarängens Stadsdelsråd och 
till AB Stockholmshem om att få möjligheter att tillsammans med föreningsliv och 
Hyresgästföreningarna i Hökarängen skapa ett ”Hökarängens Kulturhus” i gamla 
Kastanjegårdens lokaler. Verksamheterna som pågått  där sedan 80-talet lades ned 
under våren  och lokalerna har sedan dess varit tomma.
Det byggs många nya lägenheter och innevånareantalet ökar både med fler barn och 
vuxna men några mötesplatser eller lokaler för kultur och möten planeras inte in. 
Därför vill vi nu uppmana alla föreningar som också tycker att Hökarängen behöver 
ett Kulturhus att skicka in en intresseanmälan till info@hokarangenssdr.se

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

Lh 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 som hålls 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! Det har under årens lopp funnits 
massor med aktivitet på Kastanjegården. Spelningar med olika musikgrupper, diverse musikklubbar, 
konstprojekt, klädbytardagar, folk som kommer och fikar etc etc.

Som aktiv, drivande styrelsemedlem får du bestämma väldigt mycket vilket ”stuk” 
caféet ska ha och vilken verksamhet gården ska bedriva.  
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. Det du bidrar med är din tid. Dessutom krävs enligt 
stadgarna att du bor i Veckodagsområdet och är medlem i Hyresgästföreningen. Du har också stöd-
föreningen Kastanjegårdens vänner som en viktig samarbetspartner som kan hjälpa till att behålla 
Kastanjegården som den fina mötesplats som Kastanjegården är i dag.
Du får en trevlig granne i form av Teater Tiddellipom, som kan hjälpa till med råd och dåd i starten.

Eva Mattsson, Lh Veckodagsområdet, kan ge mer info. Du kan också maila Louise Modig Hall som 
har erfarenhet av verksamheten på Kastanjegården. louise.modighall@hotmail.se

Kastanjegården • Söndagsvägen 3 • Veckodagsområdet • Hökarängen

Hjälp oss att dela ut
Hökarängsnytt i 
huset där du bor!

Det bir allt vanligare med kodlås i 
bostadshusens portar. Hökarängsnytts 
utdelare kommer inte in.

Vi har inte tillgång till den specialkod 
som posten kan utnyttja. Ett sätt 
att att lösa problemet är att någon 
som bor i huset och har koll på den 
aktuella koden delar ut tidningen. Har 
du tid och lust att hjälpa till kan du 
ta kontakt med Louise Modig Hall. 
info@hokarangenssdr.se.
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Lokala perspektiv för demokratins skull 
i nya Blickpunkt
Det finns en ny lokal tid-
ning i Hökarängen! Den 
heter Blickpunkt Hökis och 
görs som en del av Stads-
delsrådets projekt Grann-
skapskontoret. 
Redaktionen är en grupp unga i åldern 
15-25 tillsammans med Grannskaps-
kontorets Sara Brolund de Carvalho och 
de har under hösten fått lära sig om hur 
man gör tidning i form av workshops 
med yrkesverksamma journalister och 
grafiska formgivare. De har själva fått be-
stämma tidningens innehåll och fått ge 
sig ut i fält för att producera reportage, 
krönikor, bilder med mera. 

Hökarängsnytt har träffat två av de 
som är med och gör Blickpunkt Hökis. 
Leo Ramirez Iderström, 15 år, som bor 
och går i skolan i Hökarängen och Alba 
Åhlander som är 18 år och också bor i 
Hökarängen. Leos mamma såg anslag 
om Grannskapskontorets tidningswork-
shop och tipsade honom. Alba blev 
kontaktad efter att hon synts i en annan 
lokaltidning och fick frågan om hon ville 
vara med. 

Alla är vi barn i början
Varken Leo eller Alba har gjort något 

sånt här tidigare och de är fortfarande i 
början av en spännande resa som de inte 
riktigt vet vart den bär hän. De har bara 
försiktigt börjat trampa på cykeln, som 
Alba säger. Men de har lärt sig mycket 
redan, till exempel om den makt och det 
ansvar man har när man gör journalistik, 
om att det är viktigt att välja ett tydligt 
fokus för en text och hur man skriver en 
bra rubrik. 

Projektledaren Sara Brolund de Car-
valho ansvarar för sådant som layout och 
tryckning men annars gör alla redak-
tionsmedlemmar ”allt” själva. För Alba 
är tidningen ett sätt att uppmuntra unga 
till att intressera sig och engagera sig i sin 
stadsdel och båda två vill gärna att fler 
engagerar sig i redaktionen. Det är helt 
centralt för dem att Blickpunkt Hökis 
ska vara en tidning gjord av ungdomar. 
Så finns det fler där ute som skulle vilja 
vara med är de välkomna att höra av sig 
till redaktionen. 

Blickpunkt Hökis ska sätta fokus just 
på Hökarängen, som de menar har en 
tendens att hamna i skuggan av Farsta. 
Dessutom är den lokala stadsutveck-
lingen ett viktigt tema, och då både dess 
historia och framtid. Tidningen – och 
projektet Grannskapskontoret som hel-
het – är en övning i lokal demokrati och 

ska därför både bevaka vad som byggs i 
området och undersöka vad vi som bor 
i området tycker om byggplanerna. De 
tänkta läsarna är alla som bor i Höka-
rängen, både unga och äldre, som till ex-
empel genom att de får lära sig mer om 
sitt grannskap i sin tidning kan känna en 
ökad stolthet över det. 

I kommande nummer skulle Leo vil-
ja ta klivet in i Hökarängens lägenheter 
och skriva om arkitektur inifrån – om lä-
genheterna, inredningen och om det nu-
tida livet i femtiotalsarkitekturen. Alba 
skulle vilja hitta sätt att öka ungdomars 
engagemang, och kanske ta upp frågor 
om mötesplatser för unga i stadsdelen. 

Hökarängsnytt säger såklart grattis 
till det fina premiärnumret av den nya 
tidningen!

Gott Nytt År! 
Med fyrverkerier

från Hammargrens
Stort urval!

UNIKA RAMAR 
& SPEGLAR

070 5208000
www.ramsyd.se • info@ramsyd.se

www.facebook.com/ramsyd.se
www.instagram.com/ramsydhokarangen

Cigarrvägen      Hökarängen 13
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Jag står och ska göra en intervju med Lars Bäck, ordförande i 
Farsta stadsdelsförvaltning. Det är lokalt möte med Vänsterpar-
tiet i Hökis Visrum på Hökarängsplan. 

Lars Bäck, – lokal politiker i Farsta Stadsdelsnämnd

Jag känner till Hökarängen väl, jag är 
uppväxt i Hökarängen säger han. Kom-
mer du ihåg frågar han när det var to-
baksaffär här och de två gamla damerna 
hade affären? Det var länge sen svarar 
jag, kanske 40 år sedan. Sen snackar Lars 
en stund om gamla minnen om Hökis!! 
Sen kommer vi till själva saken.

 Hökarängen är ett lokalt utveck-
lingsområde. Vi sätter fokus på Höka-
rängen och ska se till att det fungerar, 
det vi kan styra över såklart säger han 
blixtsnabbt. Tag tex barnomsorgen, vi 
ska försöka ordna med extra resurser där 
det behövs. Vi ska vara lyhörda, man 
ska komma ihåg att Hökis är ett område 
med låga inkomster. Det finns många 
orsaker till det, det är många som jobbar 

deltid, många är pensionärer, det är 
många ensamstående och så vidare. Vi 
behöver stärka upp där det behövs. Vi 
har många parklekar öppna, fritidsgår-
den är öppen. Vi arbetar mycket med att 
gångstigarna är i bra skick, vägarna kan 
vi inte göra något åt, det är det andra 
som sköter. 

Det byggs i Hökarängen, vi ska 
försöka påverka att det även byggs lite 
större lägenheter, det finns många et-
tor och tvåor i Hökarängen. Vill vi att 
folk ska bo kvar måste vi även få mer 
variation bland lägenheterna. Det måste 
också ordnas med hiss och liknande lös-
ningar så att folk kan bo kvar, för det vill 
Hökarängsborna. 

Det nya grannskapskontorer är bra,  

det ska vi försöka stödja så gott det går.    
Det händer grejer i Hökarängen som tex 
konsthall C och Bomässan. Det är posi-
tivt att addera dessa saker så att det blir 
bättre i Hökarängen.

Inflyttningsfest! Bomassan och 
Grannskapskontoret bjöd på kalas!
Lördagen den 18 november klockan 12 slog vi upp dörrarna för Bomassan och vårt 
nya Grannskapskontor på David Helldéns Torg, Pepparvägen 1. 
Under dagen kunde besökare få tårta, 
konst och stadsvandringar. Först ut var 
Sofia Hultin med sin stadsvandring 
”Tillgängliga framtider”, följt av ”Walk-
talkrock” av Zoë Poluch och sist, men 
inte minst, en kojvandring av Maria Öh-
man. Det var även startskottet för ”Hö-
karängsgillet” av Nina Svensson.

 Hökarängsgillet är ett täljargille som 
under året kommer anordna gilleträffar 
för intresserade. Nästa träff går av stapeln 
den 7 december på Grannskapskontoret. 
Under dagen var det även vernissage för 
utställningen ”Vardagsliv - Örbyleden” av 
och med studenter från KTH Arkitektur. 

Bernd Krauß visade sin skulpturinstal-
lation ”Rullatorakademin”. Dessutom 
var det möjligt att förhandsläsa Grann-
skapskontorets kommande lokaltidning 
”Blickpunkt Hökis”. Alla utställningar 
finns att se i Grannskapskontorets loka-
ler, våra öppettider är onsdagar kl. 17-
20, torsdag+fredag+lördag 11-15. Över 
150 personer kom, alla bjöds på tårta 
och många gick med i stadsvandringarna 
eller bidrog till vår åsiktsanslagstavla inne 
på kontoret. Dagen avslutades med en 
fantastisk grannskapsmiddag på Cigarr-
lådan, som dagen till ära också firade 30 
år i Hökarängen.

Bomassan är en invånardri-
ven bomässa i Hökarängen. 
Projektet är en undersökning 
av hur staden kan förtätas och 
konsten att bygga gemenska-
per. Bakom satsningen står 
Hökarängens stadsdelsråd och 
Konsthall C, som vill att du ska 
vara med och påverka hur vi 
ska leva och bo i framtiden.

Öppettider:
Mån – Tor 8.00 –15.00
Fred 8.00 –14.00

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

Låssmed sökes!
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Varje torsdag 17-19 är 
Cornelisutställningen öppen

Konserterna börjar kl 19.00

Inbokat för Våren!
1/2 Matti Vourinen

8/2 Ulf-Johan Tempelman

15/2 Janne Jonsson

22/2 Anders & Lena

1/3  Ulla-Carin Nyqvist & Touch

8/3 Stefan Lindmark

15/3 Maria Rose’n

22/3 Hanson & Fläder

29/3 SKÄRTORSDAG

5/4 Hasse Lind

19/4 Ulf-Johan Tempelman

26/4 Johan Taube

17/5 Trubadurtåget

Entré medlem 100 kronor 
Icke medlem 120 kronor.

Vi är en del av Kulturbiljetter.se

Per Björn har gett ut en bok som 
i text och bild beskriver 70-talets 
hippie-ungdomar i Farsta med 
omnejd.

”Flower-power, långt hår, afgan-
pälsar, droger och skön musik var 
några signum för en del av det 
svenska 70-talets ungdomskultur.
Många hängde i centrum i Farsta, 
en av Stockholms nya mönsterför-
orter. Dit begav sig Per Björn 1972. 
Han studerade inredningsarkitektur 
och tänkte se hur ungdomsgården 
skulle utformas – men blev mer in-
tresserad av besökarna.”
Efterord av John Gunnarsson

Boken presenteras 
måndagen den 11 dec 
kl 18.00 i Farsta 
Bibliotek. 
En utställning finns sam-
tidigt i biblioteket, den 
pågår en månad framåt. 
Där har du också möjlig-
het att köpa boken.

Hippies i Farsta
Bok med unika bilder 
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På programmeringslektionen tränar 
eleverna på att skapa instruktioner i 
ett programspråk som heter Scratch 
och är onlinebaserat, så det enda som 
behövs är en dator, webbläsare och 
internetuppkoppling. 

– Vårt första projekt, som vi har 
gjort tillsammans, är ett spel, berättar 
John Arborgh, bildläraren som håller i 
programmeringskursen på Hökarängs-
skolan. Vi styr en katt, som har gått vilse 
i öknen. En flygande matta dyker upp 
och kastar vattendroppar, som katten 
kan fånga. 

– Det största problemet som vi stö-
ter på under programmeringen av detta 
spel, är att en dator inte är särskilt smart, 
den kan ju inte tänka själv, förklarar 
John. Med vår kod, så måste vi berätta 
för datorn precis allt vi vill att den ska 
göra. Om vi vill att katten ska hoppa 
upp, ja då måste vi också förklara för da-
torn att den ska ramla ned igen, annars 
flyger katten iväg. Datorn vet nämligen 
inte att gravitation finns, utan vi måste 
lägga till gravitation i vår kod. Kanske 
kan vi ha en variabel, vars värde styr när 
katten ska falla ned igen.

– Programmering är när vi skapar 
instruktioner. När vi pratar om pro-
grammering så handlar det oftast om att 

Programmering i Hökarängsskolan
Hökarängsskolan har startat en programmeringskurs för elever i åk 7-9. 

skapa instruktioner till en maskin. Till 
exempel så kan vi skriva kod till en da-
tor, för att styra vad den ska göra, berät-
tar John Arborgh. 

Själva programmeringen sker med 
block, vilket betyder att koden byggs 
upp bit för bit och det går snabbt att 
byta ut block för att testa sig fram. Elev-
erna kan till exempel undersöka hur en 
loop fungerar, genom att dra och släppa 
olika block i koden på datorskärmen. Ett 
block kan vara en variabel och eleverna 

Hökarängsplan 12, på gågatan
08-533 375 00 • www.minioutlet.se

Barnkläder av hög kvalité till lägre pris

Massor av EKO-klappar
Stort ULL-sortiment

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

Träleksaker, open-ended play, 

ekologiskt pyssel, 

normkritiska böcker, 

mjuka kompisar, 

barnrumsinredning 

och massa mer!  

Stort ekosortiment

Monty
och Jag

kan testa hur de kan få ett värde på en 
variabel att styra vad som ska hända i 
datorprogrammet. 

Hökarängsskolans programmerings-
grupp har en egen studio i Scratch, som 
heter Hökarängshack. Där hittar du 
gruppens projekt. 

Testa Scratch på www.scratch.mit.edu 
Det är gratis och på svenska.
Hökarängshack hittar du på https://
scratch.mit.edu/studios/4439073/ 

Lise’s KlipperiLise’s Klipperi
Önskar nya o gamla kunder Välkomna! 

Öppet från kl.10.00
Tis, Ons, Tors, Fre & Lördagar
Öppet i mellandagarna
Drop in i mån av tid!
Tidsbokning: 08 – 120 99 399
Sjöskumsvägen 2-4 

Friskvård För Dig, 	
Sirapsvägen 3 Hökarängens C.
!
Arnelöfs Massage, Friskvård & Rehab!
Klassisk massage, Laser och !
behandling av smärtproblem!!
Boka tid på bokadirekt.se!
eller mob. 070-497 31 55!
Kate Catherine Arnelöf!
Vi jobbar för din hälsa! Välkommen!!
   !
Vi har presentkort . Bra som julklapp!!
!
Holistiska Rummet!

 Alternativmedicin & Friskvård !
      Klassisk Homeopati &!
      Medicinsk fotvård!
Välkommen önskar Charlotte Hölttä!
        mob.  0739-048923!
      www.holistiskarummet.se!!!
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Svårt att ta sig hem för boende på Krydd-
hyllan när fjärrvärme installeras
De två enda gatorna med fri parkering uppgrävda i området Kryddhyllan i Hökarängen
Ett omfattande vägbygge för fjärrvär-
me har pågått sen i augusti i området 
Kryddhyllan i Hökarängen. Detta har 
ställt till det för de boende då de inte 
längre har tillgång till parkeringsplatser, 
handikappbussar och färdtjänst i samma 
utsträckning som tidigare. Mesta av vä-
garna är uppgrävda och uppskattningsvis 
ca 150 p-platser är borta. Omkring 300 
lägenheter är drabbade. 

Detta har skapat näst intill kaos för 
de boende. Det är mycket problematiskt 
att få tag i parkering. Under den här ti-
den har boende och alla som kommer 
med bil fått parkera i övriga delar i Hö-
karängen vilket för med sig parkerings-
problem där.

 Den långa biten på Saltvägen är 
också krånglig när bilar möts. Det back-
as eller körs på trottoaren då man inte 
har satt upp rödljus, vissa gånger hänvi-
sas bilisterna in på gårdarna där barn kan 
komma utspringande från lekplatserna 
eller portarna.

Det påverkar också de som är bero-
ende av att åka med handikappbussen 
i området eftersom den har fått minska 
på sina körningar. Bussen kan nu en-
dast köra hela Saltvägen upp under två 
förmiddagsturer istället för en gång per 
timme under hela dagen som tidigare.  

 Varför finns ingen information om 
vad man egentligen gör och framför 
allt hur länge detta ska pågå? Staden är 
skyldig att sätta upp tydlig skyltning för 
att informera de boende men det finns 
inget med undantag för Muskotvägen 
där det framgår att det handlar om fjärr-

värme. Bygget har också blivit försenat 
eftersom man har kommit på att det är 
berg hela vägen där man har grävt vilket 
är konstigt att man inte kunnat ta reda 
på innan då det inte är första gången det 
grävs på dessa gator.

En boende har varit i kontakt med 
Trafikkontoret i Stockholms stad via 
telefon och talat med ansvarig Mats Ei-
narsson som ska undersöka saken vidare 
och därefter höra av sig vilket han ännu 
inte gjort efter nästan tre veckor. Han 
säger att arbetet ska vara klart senast den 
sista november och att man inte begärt 
förlängning av tillståndet. Det kan dock 

verka som en omöjlighet att bygget kan 
bli klart inom två veckor då det ser ut att 
gå i snigelfart.

Postens 
utlämningsställe

Tel 94 18 49

Handla den goda

Julmaten
Öppet alla dagar 

God Jul!
önskar Lars-Göran m personal

Postens 
utlämningsställe

Tobaksvägen 4



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.

Andrea Alarcon
Blandat med kultur, folk från 
olika länder. Det är jättefint 
i Hökarängen. Dom flesta är 
jättetrevliga. 

Charles
Nära till kommunikationer, 
nära till skolan och nära 
till affärer. Bra med alla 
kompisar i Hökarängen

Lars Gygren 
Ja, vad ska man säga. En 
trevlig plats. Bott här i 
12-13 år. Men ge fan i att 
bygga å då speciellt kring 
tunnelbanan. Ja men, det 
är trevligt här.

Lars Bäck 
Alla dom som bor i Hökis

         
Lucia 13 dec: Parken har öppet till kl 19. Julpyssel från kl 15. Grillen 
tänds kl 17. Luciatåget avgår från stallet ca 18.00. Alla är välkomna 
att gå med i fackeltåget. Vi räknar med att vara tillbaka på Starrmy-
ran 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: 
Onsdag 27/12–fredag 29/12 samt 
tisdag 2/1– fredag 5/1 har 
Starrmyran öppet kl 13.00 – 17.00. 

Söndag 7/1 är det öppet kl 9.00–15.00. 
Övriga dagar är Starrmyran stängd.

Lucia på Starrmyran

     Robert Nyberg, Kommunal

 Li Göthberg-Ekvist
Så lugnt och sansat. Det 
finns en stabilitet trots att 
det är lite röjigt. Folk tar 
hand om varandra. Det 
finns mycket natur, speciellt 
för oss hundägare.

Jul i Söderledskyrkan
Julafton
Lörd 24 11.00 Samling vid krubban
Linn Fleischer Sjöberg, Mattias
Ekström Koij, Hedvig Hasselström,
Barnkör
15.00 Julmiddag med julklappsutdelning
Kostnad 50 kr/vuxen
16.45 Samlingsmusik på orgel
Torgerd Riben
17.00 Julbön Ewa Schmidt
Torgerd Riben
Sångsolist: Maria Nordstedt
23.30 Midnattsmässa Sara Rothlin
Per Rosenius

Juldagen
Sönd 25 07.00 Julotta Dag Lindberg
Torgerd Riben, Körgrupp
11.00 Högmässa David Melin
Torgerd Riben, Körgrupp

Pumpen är upptäckt!
Undrens tid är inte förbi, allt kan hända!
Till slut har redaktionen med stor hjälp 
av allmänheten, efter enträget sökande, 
äntligen lokaliserat Stadens allmänna 
luftpump för cyklar mm i Hökarängens 
Centrum. Den sitter på kortsidan av den 
publika toaletten. 

God Jul!


