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Hökarängens Stadsdelsråds hemsida: 
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: Utsikt mot Sirapsvägen.

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

Kastanjegårdens trevliga café 
har öppet tisdag till torsdag 10-15. 

Social Bridge spelas på tisdagar 
och torsdagar 12-15, vi välkomnar 
nybörjare. 

Dataträff 
på tisdagar kl. 12.30-14.30 

På torsdagar kan du träffa Ola med 
släktforskningen 11.00-14.00.

Tel. 08-604 94 27, Välkomna!

Kallelse till Hökarängens 
Stadsdelsråds
Årsmöte

Onsdag den 6 april kl. 19.00
I HökisVisrums lokal på Hökarängsplan 3
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	2015	
	 •	Behandla	bokslut	och	resvisionsberättelse	för	2015
	 •	Besluta	om	verksamhetsplan	för	2016
	 •	Välja	styrelse	för	kommande	verksamhetsår

Efter	årsmötesförhandlingarna	berättar	HökisVisrum	om	sin	
verksamhet	och	visar	Cornelisutställningen	som	finns	i	visrummet.

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 

Hökarängsbon Micaela Gustafs-
son (som bl a driver Teater 
Tiddelipom och After Dagis) har 
specialskrivit musik för riktigt 
små barn ca 0-2 år. I mars är det 
äntligen dags för skivsläpp! Ski-
van kallas Nä-eh och är till stor 
del en ren Hökarängsprodukt. 

Innan Micaela skrev låtarna hämtade 
hon inspiration genom att besöka 
Öppna förskolan i Fagerlidsparken och 
småbarnsavdelningen	Bamse	på	försko-
lan Sagobacken. 

MICAELA GUSTAFSSON

På skivan spelar Hökarängsborna Mi-
kael Lönnbjer, Olof Andersson, Love 
Jonassson,	Edith	Gustafsson,	Vidar	
Gustafsson,	Fredrik	Cerha	–	som	
också	mixat	materialet,	och	den	nu-
mera	bortflyttade	Moa	Fischer	An-
dersson. Omslaget är gjort av Höka-
rängsbon	Karina	Seuptitz.

”Det är en god blandning av 
både finstämda och lite knasroliga 
låtar” berättar Micaela. ”Den är 
inte	textbaserad	utan	jag	har	skrivit	lå-
tarna	utifrån	olika	ljud	och	uttryck	som	
jag hoppas att små barn kan tänkas gil-
la”.	Projektet	har	fått	stöd	både	från	Kul-
turbryggan	och	Kulturrådet	och	skivan	
kommer bl a att säljas på Hökar-ängens 
Designcentral. Mer information finns på 
www.micaela.se

Skivsläpp för de minsta

Grafisk Produktion 
Anpassad till föreningar och företag
Personlig kontakt, även kvällar och helger.
Produktion av föreningstidningar, annonser, 
affischer i storformat, flyers, kuvert mm. 
Originalproduktion, fotografering, hjälp med 
texter, översättning mm mm.
Kontakta Magnus Clarholm, 073 50 70 600 
magnus@clarholm.se, www.clarholm.se
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Postens 
utlämningsställe

Ekologiska 
varor

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

Öppet 
VARJE DAG 8-20

Tel 94 18 49

Tobaksvägen 4

Postens 
utlämningsställe

Stort sortiment med

Att få en vårdcentral till 
Hökarängen har varit ett 
önskemål från Hökarängs-
borna ända sedan den 
gamla Närvårdscentralen 
lades ned i november 2007. 
När Vårdcentralen öppnade sommaren 
2014	var	vi	många	boende	och	verksam-
ma i Hökarängen som var glada. 

Men säg den glädje som får vara för
evigt?	Nu	har	det	sedan	årsskiftet	in-
förts	ett	nytt	ersättningssystem	för	
Stockholms alla vårdcentraler. Detta 
avtal innebär att man måste lista (dvs 
registrera) sig på den vårdcentral där 
man	vill	få	vård	om	man	blir	sjuk,	och	
vårdcentralen är helt beroende av denna 
listningspeng.

Nu	visar	det	sig	att	bara	ett	fåtal 
friska och just nu inte vårdbehövande 
Hökarängsbor listat sig här, och då får 
vår vårdcentral inte tillräcklig fast må-
nadsersättning.	Det	medför	att	resur-
serna	för	de	sjuka	blir	för	små	och	vår	
vårdcentral	går	med	minus.	Om	inte	
Hökarängens	friska	invånare	nu	ström-
mar till så riskerar vårdcentralen att inte 
längre	kunna	behålla	nuvarande	omfatt-
ning	på	vården,	utan	måste	skala	ner	be-

Vårdcentralens framtid är hotad!

tydligt	för	att	kunna	ge	god	vård	till	de	
nuvarande	patienterna.

Nu	vädjar	vi	till	alla	Hökarängsbor	
att	fylla	i	blanketten	för	listning	till	
Hökarängens Vårdcentral så att de kan 
fortsätta sitt arbete för oss alla. Snacka 
med dina grannar och hjälp till och in-
formera om vad som är på gång så kom-
mer vi tillsammans att ordna det här. 
Låt	djungeltrumman	ljuda!

Blankett	bifogas	i	detta	Hökaräng-
snytt	(får	kopieras)	och	finns	även	på	
Vårdcentralen, Apoteket och i flera av 
affärerna i Hökarängen.

Hoppas	att	vi	i	nästa	nummer	av	
Hökarängsnytt	kan	lämna	positiva	
besked.

Hökarängens Stadsdelsråd, Styrelsen

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

Lördagen den 28 maj kl 11–16

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
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Arbetarrevyn söker medlemmar! 
På fettisdagen den 9 februari var det vernissage på Konsthall C. 
”Arbetarrevyn söker medlemmar!” är ett nytt verk av den tyska konstnären Stephan Dillemuth. 
Många	kom	på	vernissagen	och	Prylma-
karna på Pepparvägen hade bakat semlor 
till besökarna. 

”Arbetarrevyn söker medlemmar!” 
är	en	ny	del	i	Konsthall	C:s	pågående	ut-
ställningsprogram Home Works som un-
dersöker	hushållsarbete.	Under	10	dagar
i	januari	omvandlades	Konsthall	C	till	
en	tillfällig	replokal	för	en	nybildad	ar-
betarrevy	som	tillsammans	med	Stephan	
Dillemuth	utforskat	arbetarteaterns	rö-
relse och historia. Svensk arbetarteater 
kommer	ifrån	1800-taletets	folkteater	
med	fester	ute	i	skogen	och	ledde	senare	
vidare	till	svensk	buskis.	Verket	som	nu	
visas på Konsthall C är en skog med 
gipsavgjutningar	av	kroppsdelar	som	
arbetarrevyns	medlemmar	använder	när	
de arbetar. Grenarna från skogen kopp-
las	samman	med	kugghjul	och	bildar	en	
slags ”människo-skogs-maskin”. Ställer 
du	dig	på	rätt	plats	i	konsthallen	går	trä-
den ihop och bildar det engelska ordet 
”strike”.

Hälsa	gärna	på	oss,	utställningen	
pågår till och med den 27 mars. Varmt 
välkomna!

Tisdag	den	15	mars	visar	Konst-
hall C och Film i Samtidskonsten (FiS) 
Kuhle Wampe eller Vem äger världen? 

av Bertolt Brecht på Zita Folkets Bio. 
Filmen	är	vald	av	Stephan	Dillemuth	
och berättar om den stigande arbetslös-
heten samt visar en av Arbetarteaterns 

Agit-prop-trupper	som	dokumenterades	
på film strax innan andra världskrigets 
utbrott	och	Agit-prop-rörelsens	nedgång.

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

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

Låssmed sökes!

Dagens lunch 89:-
Inkl. läsk, sallad, nybakat bröd & bryggkaffe

Mån–fre 10–14

Italiensk färsk pasta • Pizza 
Kebab • A la Carte

Cornelismenyn 
på torsdagar

Fullständiga rättigheter

Öppet: mån-fre 10-22, lör-sön 11-22
Tel: 08-604 80 07

Sirapsvägen 6, Hökis
Välkomna!

Restaurang

il Contadino

Servering  & Avhämtning
Fullständiga Rättigheter

Restaurang
il Contadino

Servering & Avhämtning

15:-

GÄLLER TILL 23 MARS
i rabatt per rätt 

Mån-Fre
10.00-20.30

Lör-Sön
11.30-20.30

ENDAST EN RABATTKUPONG PER RÄTT

www.hokisthai.nu

STADSBUDSVÄGEN 1   •   076 - 269 08 62

DAGENS GRYTAAlltid till lunch!!
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SALLADER
Inkl. Dressing & Hembakat bröd

1 Ost & Skinksallad  70:-

2 Grekisksallad 70:-

3 Kycklingsallad 70:-

4 Räksallad 70:-

5 Tonfisksallad 70:-

6 Kebabsallad 70:-

7 Västkustsallad 70:-

8 Taipansallad  70:-
 (chilimarinerade räkor)  

( Välj mellan såser; Vitlöksås, Rhode Island, 

  Olja Vinäger )

KEBAB
Kebab Rulle (hembakat bröd)            70:-

Kebab med bröd (hembakat bröd)      50:- 

 

BRÖD
Pizza bröd 10:-

Vitlöksbröd 10:-

BARN MENY
Barnpizza, valfri pizza

10:- mindre på ordinarie pris

PASTA
 Lasagne 70:-

PIZZA EXTRA INGREDIENSER 
Oxfilé, Fläskfilé, Prosciutto, 

Kebabkött, Gorgonzola, Mozzarella    15:-

Kyckling, Skinka, Räkor, Salami, 

Tonfisk, Fetaost, Bacon, Ruccola      10:-

Resten av varor      

 

Pizza Sallad 8:-

Vitlöksås 5:-

Tomatsås 5:-

Rhode Island 5:-

Olja Vinäger 5:-

Bearnaisesås 10:-

 

ÖPPETTIDER
Måndag - Fredag 1000 - 2100

Lördag - Söndag 1100 - 2100

DAGENS LUNCH 70:-
Vardagar 1 00 - 1400

Sallad, bröd, smör, dricka och kaffe ingår i priset

1

Välkommen in och prova våra goda pizzor, kebab, 
lasagne och fräscha sallader. Vi använder bara 
äkta råvaror, färska grönsaker och äkta skinka.

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna!

ÖPPETTIDER
Måndag - Fredag 1100 - 2100

Lördag - Söndag 1200 - 2100

Hökarängen Centrum
Pepparvägen 3
Tel: 08-94 87 81

Ny regi:

f.d. Pinocchio

PIZZA • KEBAB • LASAGNE • SALLAD

Gamla och nya kunder är hjärtligt välkomna!

ÖPPETTIDER
Måndag - Fredag 1000 - 2100

Lördag - Söndag 1100 - 2100

DAGENS LUNCH 70:-
Vardagar 1 00 - 1400

Sallad, bröd, smör, dricka och kaffe ingår i priset

1

LÄSK
33 cl 13:-

50 cl 18:-

1,5 l 30:-

 5:-

Vi tar 
även kort

Välkommen in och prova våra goda 
pizzor, kebab, lasagne 
och fräscha sallader. 

Vi använder bara äkta råvaror, 
färska grönsaker och äkta skinka.

                                                                                                                                                      
Alla slags 

Reparationer & Service 
av cyklar 

och äldre mopeder                                                                                                                                                      
Öppet måndag – onsdag 10-18 

Tel. 073-553 60 14
Pepparvägen 4 (ingång från gården)

Olsson’s
Cykelverkstad

Det flyter trögt på Sirapsvägen

Tis–fre 12–18 • Lör 11–15
Gågatan i Hökarängen #

ÄXTERIANV

BLOMMOR & VÄXTER
HEM & HUSHÅLL
VINTAGE & NYTT

HALVA PRISET! 50% rabatt på EN krukväxt
mot uppvisande av denna kupong. Gäller till 31 maj 2016.

Hökarängsnytt har tidigare redogjort för de pågående planerna för ny bostadsbebyggelse i 
Hökarängen. Bland de planerna finns förslag på bostadshus nära tunnelbanestationen, centrum 
och Saltvägen. Det finns dock kritiska röster mot dessa planer. 
Bostadsrättsföreningen	Sötmandeln	på	
Sirapsvägen	har	sedan	2013	försökt	upp-
märksamma	Stadsbyggnadskontoret	på	
att	planerna	på	bebyggelse	vid	Saltvägen	
och	tunnelbanan	riskerar	göra	en	redan	
dålig	trafiksituation	ännu	värre.	Den	då-
liga	trafiksituationen	påtalades	dessutom	
av	Stadsdelsrådet	redan	2007.	

Som	det	är	nu	så	körs	leveranser	till	
MatDax	i	centrum	till	butikens	lastkaj	
på	baksidan	av	centrum	via	Sirapsvägen	
från Pepparvägen. Sirapsvägen är smal, 
ofta	full	med	parkerade	bilar	och	tillåter	
inte alltid möten med stora lastbilar. 
Eftersom MatDax får leveranser flera 
gånger om dagen orsakar detta många 
trånga möten och många vändande och 
väntande	bilar.	Mer	bebyggelse	riskerar	
göra	gatan	ännu	trängre	och	dessutom,	
trots det kollektivtrafiknära läget, gene-
rera	mer	trafik	både	under	byggtiden	och	
efter färdigställandet. 

I	tillägg	till	bebyggelsens	effekter	
på	trafiksituationen	har	Stockholms	
stadsmuseums	kulturmiljöenhet	gjort	
följande bedömning i ett remissvar till 
Stadsbyggnadskontoret:	

”Stadsmuseet	bedömer	att	det	inte	
är	möjligt	att	bebygga	platsen	utan	att	

förvanska	kulturhistoriska	värden.	Den	
föreslagna	byggnaden	skulle	dels	höja	sig	
över	livsmedelsbutiken	och	göra	intrång	
på	torgmiljön	och	dels	skulle	den	ligga	
oskäligt högt i stadsbilden och innebära 
en	ny	fond	till	Hökarängens	centrum.”	

Dessutom	pekar	de	på	att	planerna	
som	de	nu	ser	ut	bryter	av	mot	den	så	
kallade	”hus	i	park”-idén	som	Hökaräng-
en planerats i enlighet med. 

Det	är	en	i	grunden	god	idé	att	för-
täta nära existerande service och kollek-
tivtrafik,	och	Stadsmuseet,	Sötmandeln	

och	Stadsdelsrådet	är	alla	positiva	till	ny	
bebyggelse	i	Hökarängen,	men	vill	alltså	
framhålla	dels	de	kulturhistoriska	värde-
nas	betydelse	för	området	som	helhet,	
och	dels	den	redan	dåliga	trafiksituatio-
nen som riskerar förvärras. Sötmandeln 
har	i	sin	dialog	med	Stadsbyggnadskon-
toret bland annat föreslagit att en Siraps-
väg	utan	parkering	skulle	underlätta	
möten och Stadsdelsrådet framförde 
2007	idén	att	öppna	en	infart	från	Ling-
vägen	och	under	tunnelbanan.
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Konstiga 
Fönstret 

Sirapsvägen 3, Hökis Gågata 

Utställare under
våren 2016

Utställningsperioderna för vår och 
försommar är i skrivande stund inte 
klara.
Vad som är helt klart är att utställ-
ningarna avlöser varandra i en strid 
ström. Det finns alltid något intres-
sant, vackert, stötande, spännande, 
konstigt, något som berör dig på 
något sätt.

Välkommen att se utställarnas verk genom 
de stora fönstren, eller besök dem i lokalen, 
öppettider brukar de ange i fönstret. 

Vill du själv ställa ut? Bokning inför våren 
2016 har påbörjats. 
Hör av dig till: Britta Pärlebo / 073-669 62 70, 
eller till ozike@comhem.se

Bästa Svängen
Hej, här kommer lite info om vad vi gör 
och vad vi tänker på inför framtiden. 
Bästa	Svängen	hade	styrelsemöte	28/1	
och	där	togs	det	beslut	om	att	vi	ska	
fortsätta med ”våra” loppisar på torget 
sista	lördagen	juni-september	med	start	
på Hökarängens dag.

Vi jobbar också på att använda loka-
len	så	mycket	som	möjligt,	vi	har	startat	
en Yogaklass på tisdagar som har varit 
mycket	uppskattad.

Vi	fortsätter	även	att	hyra	ut	till	olika	
nyktra	evenemang,	främst	har	det	varit	
barnkalas. Men vi jobbar fortfarande på 
att	vi	ska	ha	ett	Café	som	är	öppet	på	
dagtid ett par dagar i veckan, en social 
mötesplats med soppa, macka och en 
kopp kaffe för en billig penning. Våra 
onsdagskvällar	rullar	på	som	vanligt	och	
det	kommer	mellan	10-20	personer	varje	
vecka	för	att	njuta	av	varandras	sällskap	

ett par timmar. I år har vi lagt till att 
vi ska ha ett evenemang sista onsdagen 
varje	månad,	hittills	har	det	varit	musik-
uppträdande,	det	kan	även	hända	andra	
saker.	Man	kan	komma	med	idéer…

Vi	har	också	även	i	år	(18/2)	startat	
vår	omtalade	”Danskurs	för	skräckslag-
na”	med	12	st	entusiastiska	deltagare.	

Vi fortsätter att samarbeta med SHIS 
i	Farsta	–	ett	boende	på	Farstavägen	–	
med att försöka göra det lite trevligare 
med	ett	musikevenemang	per	månad.

Ordf Stefan Lindberg/Bästa Svängen

Bästa svängen är en kamratförening som vill motverka utanförskap och 
isolering lokalt i Hökarängen med omnejd.
Välkommen att besöka oss i vår lokal på Tobaksvägen 6 i Hökarängen.
Öppettider: Onsdagar kl 17-20. Vi serverar då soppa till självkostnadspris. 
På sommaren grillar vi något gott i stället.
Tel 076-121 84 82. www.bastasvangen.se
Nolltolerans mot alkohol och andra droger råder i vår lokal

Skönstaholmsskolan 60 år!
Skönstaholmsskolan som i år 
firar 60 år är ett resultat  av ett 
tidigt lokalt utvecklingsarbete 
av GRANNSKAPSKLUBBEN I 
SKÖNSTAHOLM. 
Tack	vare	grannskapsklubbens	stora	en-
gagemang	kunde	Skönstaholmsskolan	
invigas	1956.

Lars Malm berättar att hans  dotter 
Johanna	fick	börja	i	klass	1q	i	Hökar-
ängens	folkskola	1952.	Då	fanns	det	
6500	barn	under	15	år	i	Hökarängen.	
I	västra	Hökarängen	hade	man	byggt	
Hökarängsskolan men i östra Hökarängen 
fanns	inga	planer	på	skolbyggnation.	
Nu	började	Grannskapsklubben	att	agera	
och	visa	på	att	det	fattades	15	klassrum	
i Hökarängen. I Hökarängsskolan hade 
man startat en föräldraförening som gav 
sitt		stöd	till	att	bygga	en	skola	i	Östra	
Hökarängen	och	även	Hyresgästfören-
ingen	var	med	och	argumenterade	för	att	
Hökarängen behövde ha fler skolor. 

Efter	många	uppvaktningar,	tid-
ningsartiklar och förhandlande blev 

det	ett	byggnadstillstånd	också	till	en	
gymnastiksal,	den	första	i	Stockholm	
efter	kriget.	Både	Hökarängsskolan	och	
Sköndalsskolan	sakande	gymnastiksalar	
i många år.  Skolan ritades i stor hast 
av	arkitekten	Lennart	Brundin.	Den	
stod	färdig	1956.	Skolan	fick	namnet	
Skönstaholmsskolan till Grannskaps-
klubbens	ära.
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Musikcafé
Ladan, Farsta Gård Onsdagar 13-15

10/2  Ann Kristin Hedmark & Uffe  
 Flink Trio
17/2  Hasse Sporre Swing Quartet
24/2  J & J Jazz
2/3  Erik Kjellberg Jazz Quartet
9/3  Jazztified
16/3  Jambalya
23/3  Hep Cats
30/3  Music Company
6/4  Skärgårdspojkarna
13/4  Rutger Fuchs Jazzorkester
20/4  Dixie Group 62
27/4  Swingville Seven
4/5  Uffe Flink & 
 Vladimir Shafranov Trio
11/5  Marcks Brothers
18/5  John Högman med sonen 
 Hampus Adami och 
 Ulf Johansson-Werre med   
 sonen Oscar.
25/5  JazzMatazz

Kastanjegårdens Vänner
Farsta Föreningsråd, Stockholms Stad, 

Farsta Stadsdelsförvaltning

Stockholm

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

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

Öppet: Mån-Tors: 10-18, Fre: 10-17, Lör: 11-15

Alltid 30-70% 
på massor 

av plagg

Vårnyheter i ekobomull 
från DUNS och Maxomorra

Barnkläder 
av hög 
kvalité 
till lägre 
pris

Lise’s KlipperiLise’s Klipperi
Öppnar åter 
på Sjöskumsvägen 2-4 
Den15 Mars

Vårens öppettider: 
Tis,ons,tors,fre o lördagar!
Öppet hela sommaren Tis-Fre 
sem stängt:v.35,36,37
Drop in i mån av tid!

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

Kommer Fagerlids parklek att få en ny parkleksbyggnad?

Inomhusverksamheten i Fager-
lids parklek är stängd på grund 
av att lokalen är så svårt mögel-
angripen att den kommer att 
rivas. 
Farsta	stadsdelsnämnd	beslutade	på	sitt	
möte	den	4	februari	att	man	tillsammans	
med fastighetskontoret kommer att fort-
sätta	utreda	frågan	om	återuppbyggnad	

och	ta	fram	nödvändiga	beslutsunderlag	
för nämndens ställningstagande längre 
fram.	Nämndens	ordförande	Lars	Bäck	
ser fram emot en snabb återkoppling av 
frågan till stadsdelsnämnden. 

På	50-talet	då	Hökarängen	byggdes	
planerades	det	för	att	en	lekpark	skulle	
anläggas		i	alla	grannskap.	I	Starrmyran	
1951,	Kryddboden	1956	och	Fagerlid	
1956-57	byggdes	det	parklekshus	och	
förråd.	Träffpunkt	Fagerlid	har	varit	den	
mest besökta parkleken i Hökarängen 
och	det	vore	en	stor	förlust	för	alla	om	
inte	en	ny	parkleksbyggnad	kommer	
på	plats	inom	en	snar	framtid.	Vatten/
avlopp och el finns redan så det är bara 
huset	som	fattas.



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, Per Ellström.  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.

Chibuzo
Hökarängen är fint, good 
shopping.	Nära	till	naturen	
och	tunnelbanan.	Bra	affärer	
med bra öppentider och så 
finns det många bra och fina 
parker för barnen.

Linus Johansson 
Gemenskapen, det finns 
grupper	på	Facebook	där	
man	kan	byta	saker,	det	är	
jättebra och där träffar man 
många trevliga människor. 
Det rekommenderar jag.  

Savannah Segerlind 
Att	man	kan	leka	mycket.	
Det finns en bra skog och 
en fin park. Jag trivs bra 
här.  

Monika Bergman 
Jag	gillar	centrumet,	det	
har allt för mig. Närhet till 
allt.	Blandat	med	folk.	Jag	
är	precis	nyinflyttad	och	jag	
har	gjort	ett	riktigt	lyft.

Sören Berglund
Alla	fina	hus,	alla	fina	
människor. Att folk hälsar på 
varandra,	det	uppskattar	jag	
verkligen. Att vi Hökarängsbor 
känner för varandra, det känns 
bra.

Robert Nyberg

Detaljerna i maten är galanta och maten 
är	njutbar.	Ändå	har	Franjo,	som	driver	
restaurangen,	mycket	emot	sig.	Namnet	
på	restaurangen,	Aji	y	ajo,	är	helt	hopp-
löst, och det finns inte många som har 
ätit	Peruansk	mat.	Det	finns	ingen	skylt-
ning	utanför	om	det	finns	dagens	lunch	
och det finns ingen information om 
lunch	eller	pris	inne	i	lokalen.	Men	när	
jag	frågar,	självklart	finns	det	lunch.	

Det	är	ju	helt	underbart,	att	ha	en	
restaurang	i	Hökarängen	med	de	förut-
sättningarna. I Lindens gamla TV- och 
radioaffär.  
Lokalen	är	jättefin	och	inbjuder	till	sam-
tal, det finns gott om plats och de två 
stora barnvagnarna som finns i lokalen 
vid	mitt	besök	ryms	helt	utan	problem.	
Det	är	snyggt,	fräscht,	både	lokalen	och	
maten. Det är bra möblerat. 

Maten är smakrik, gott det känns 
spännande	i	munnen.	Dagens	lunch	be-
står	av	en	köttgryta,	till	det	finns	det	en	
sallad på tallriken. Köttet är så mört att 
jag faktiskt kan äta med sked, helt fantas-
tiskt. Salladen är jättegod med en väldigt 
smakrik och god dressing. Innan maten 
serveras det varmt bröd och det som blir 
kvar av brödet använder jag till att skrapa 
av det sista på tallriken. 

Kaffe?	frågar	Franjo.	Det	är	tufft	att	
driva krog. Franjo är ensam och det är 
ganska	mycket	folk.	Servera,	laga	mat,	
plocka av borden, det ringer i telefonen. 
Det finns att göra, tänk om det kommer 
varor som ska levereras tänker jag.  
Kaffet	är	helt	suveränt	med	vispad	mjölk.	 
Jag har varit och ätit ett stort antal gånger 
och aldrig blivit besviken, jag har varit 
där	med	frugan,	med	kompisar	och	med	

Aji Y Ajo
arbetet. Det har varit bra varje gång. Vill 
man	smaka	något	annorlunda	så	är	det	
väl värt att gå till Aji Y Ajo.  
Det är hälsosam mat, Ceviche, men det 
serveras även annan mat varje dag. Det 
finns t ex god fisksoppa, sötpotatis, ros-
tade	majskorn,	musslor	och	köttgrytor.	

Ceviche	kan	beskrivas	lite	som	sushi	
och	lite	som	sill	och	det	är	ju	det	som	är	
restaurangens	fokus	men	det	finns	myck-
et annat gott att äta.

Varje torsdag hela våren
Program för oktober

17/3  Ove Engström

24/3  Skärtorsdag, ingen konsert

31/3  Katarina Gudmundsson &   
 Magnus Mankan Marcks

7/4  Buskaleros

14/4  Erik Ström

21/4  Christian von Svensson

28/4  Mika Olavi

5/5  Kristi Himmelsfärd 
 ingen konsert

12/5  Sofia Ekberg 
 My Quiet Compagnion

Hökarängsplan 3, 123 56 FARSTA
info@hokisvisrum.se
www.hokisvisrum.se


