Höst 2016

Medborgardriven Bomässa
Barnteater och musik
Högdalsdepån

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

KONSTIGA
FÖNSTRET
Sirapsvägen 3, Hökis Gågata
I början av säsongen har vi haft
några sjukdomsfall och därmed
ändringar i schemat för utställarna.
För hösten och våren finns åter många intresserade. Aktuell info kommer att finnas i
fönstret vartefter planerna pusslats ihop.
Det är intressanta utställningar som kommer att visas! Här får du några få osorterade
exempel på allt, vad du kommer att kunna se
så i Konstiga Fönstret – av både proffs och
amatörer.
Resereportage... Mattor... Väskor... Betong...
Stengods... Skulpturer... Brodyr... Rakubränt...
Pasteller... Samlingar... Akrylmålningar...
Ryor... Gamla föremål... Texter... Metallarbeten... Gamla... Unga... Grupputställningar...
Kanske utställaren sitter där och arbetar!
Du är varmt välkommen att se utställningarna genom de stora fönstren och kanske
t o m träffa utställarna. Fakta finns i fönstret
om deras öppettider.
Är du intresserad att själv ställa ut?
Amatör eller proffs?
För närmare info kontaktar du: Britta Pärlebo
per mail: ozike@comhem.se
eller telefon: 08-93 65 50.

Vill du ha Hökarängsnytt digitalt?
Maila till info@hokarangenssdr.se, skriv
”digitalt H-nytt” som ämne. Då skickar
vi tidningen i pdf-format.
Hökarängens Stadsdelsråds hemsida
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: Utsikt åt väster från
kyrkans klocktorn. Foto Per Ellström

Hökarängens
Stadsdelsråd
kallar till höstmöte
Onsdag den 19 oktober kl. 18.00 – 21.00
Plats: Hökarängsskolans lilla matsal på Fagersjövägen
På dagordningen
Konsthall C har sökt och fått pengar för en idé/projekt om att göra en bomässa i
Hökarängens utkant – Örbyleden.
Grannskapskontor i Hökarängen
Alla föreningar, verksamma och boende i Hökarängen är välkomna att delta.
Vi bjuder på fika.
			Välkomna!

Medborgardriven Bomässa
I samband med Hökarängens
70-årsjubileum
Hökarängen byggdes i slutet av 40-talet och gick från 46 till 15 000 invånare
på mindre än sex år. I skuggan av 2:a världskriget ville man inte bara lösa
bostadsbristen utan även skapa en mer ’demokratisk människa’ (SOU:1945:63).
Som den första förorten i den moderna tunnelbanestaden blev Hökarängen
testyta för många av de stadsplaneringsidéer som sedan genomfördes i resten av
världen. Idag finns här inte bara fina grannskapscentrum, världens första gågata
och de ’demokratiska vardagsrummen’ som parkerna kallades, utan även de
’demokratiska människor’ som skapat Hökarängen med sina livshistorier.
Hur mycket hänsyn ska tas till Hökarängen när bostadsbristen åter är akut?
Ger bostadskrisen möjlighet att komma ur dagens plotterplanering som förstör
Hökarängens värdefulla miljöer utan att skapa särskilt många bostäder?
För att ta reda på detta vill Konsthall C bjuda in till en medborgardriven bomässa
för att undersöka hur söderort skulle kunna fortsätta utvecklas och kompletteras
som ett unikt stadsplaneringsprojekt utan att kompromissa på medborgares
närhet till kultur och grönområden. Ett startstöd har erhållits från Kulturbryggan
och vi berättar mer på Stadsdelsrådets höstmöte.

Parkleken Starrmyran
öppet på söndagar!

Kastanjegårdens
trevliga Café

Grillen är öppen mellan 11.00
och14.30 och det går att boka
30-minutersridning kl 12.30 – 13.30.
Ridning bokas på tel 08-6046575.

Social Bridge Tisdagar och torsdagar
12-15, vi välkomnar nybörjare.

Öppettider i Starrmyran:
Måndag – Fredag kl 13.00 – 17.00
Lördag – Söndag kl 9.00 – 15.00

har öppet tisdag till torsdag 10-15.

Dataträff Tisdagar kl. 12.30-14.30.
Släktforskning Torsd 11.00-14.00.

Tel. 08-604 94 27, Välkomna!
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Välkommen!

Hökarängsskolans Tillsammansdagar
På fyra fina ”Tillsammansdagar” på fritidsgården Morris
i början av september, lärde
elever känna varandra, sina
mentorer och många vuxna i
skolans stora nätverk.
En hel dag med aktiviteter i gemenskapens tecken tillsammans med klassen,
hade Fältassistenterna, Fritidsgårdarna i
Farsta, Svenska Kyrkan och Hökarängsskolan planerat för varje klass i årskurs 7.
Farstas ungdomspoliser, socialtjänsten, ungdomsmottagningen och Famnen
berättade om hur de jobbar och delade
med sig av värdefull information. Under
dagarna arbetade eleverna tillsammans
både inne på Morris och ute i Fagerlidsparken med samarbetsövningar och
värderingsövningar. Det handlade om relationer, vänskap, HBTQ-frågor, sexism
och feminism.
– Det har varit fantastiska dagar,
säger Patrik Forsberg, fritidsledare på

Morris. Vi vuxna får lära känna ungdomarna, både individuellt och i deras
sociala samspel.
Alla kommunala skolor i Farsta har
haft Tillsammansdagar, vilket skapar
gemenskap och trygghet i det förebyggande och främjande arbetet med elever
i hela Farsta.
– Det är väldigt bra med gemenskap
också oss vuxna emellan för ett bra nätverk, menar Per Rosenius som arbetar
i Farsta församling som musiker och
ungdomspedagog.

Jazz – från gård till gård

En bra lokal, glada och duktiga musiker samt en trevlig publik. Tre saker
som gör att Magnus Marcks, Mankan kallad, arrangerar ett jazzevenemang
i Kastanjegården, veckodagsområdet igen.
Det har han gjort tidigare. Senast under förra vintern då han var drivande kraft bakom dagkonserterna på gården. Konsert
blir det på kvällen den 10 oktober.
Då kommer lokalen återigen att fyllas
av trevliga människor som vill lyssna
till glad jazz när Mankans eget band,
Marcks Brothers spelar. Därefter måste
vi Hökarängsbor ta oss till Farsta gård
och Ladan. Där pågår lunchkonserterna
varje onsdag fram till jul. Bakom arrangemanget står Kastanjegårdens vänner, där
Mankan ingår, som har lagt upp ett program för hela hösten fram till jul.
Magnus Marcks saknar Kastanjegården och hoppas få återvända dit.
”Kastanjegården är som gjord för olika
kulturevenemang”, säger han – och han
vet vad han talar om.
”Vi har spelat där sedan 2003”.

– Dessa dagar har skapat möjligheter
för oss vuxna i området att lära känna
elever. Relationer som skapas, blir viktiga
när ungdomen behöver stöd och hjälp.
Detta samverkanprojekt är väldigt givande, värdefullt och främjande för våra
ungdomar i Farsta och för alla oss, som
arbetar med barn och unga, säger Melinda Sundelius, fältassistent i Farsta.
– Att arbeta tillsammans med barn
och unga i Hökarängen, stärker våra nätverk. I sin tur bidrar detta till att våra
elever känner sig trygga och får bästa
möjliga chans till att växa och utvecklas som individer på alla nivåer, menar
Bella Beilul Ghirmai, skolkurator i
Hökarängsskolan.

Lise’s Klipperi
Sjöskumsvägen 2-4

Klipper hela familjen!

Öppet Tis, ons, tors, fre o lördag
(stängt 10/10-11/10 och 27/11-5/12)

Drop in i mån av tid!

Tidsbokning: 08 – 120 99 399

Gamla och nya kunder är välkomna!

Hökarängens Hemtjänst är ett personalkooperativ. Vår idé är att vara en lokalt förankrad
hemtjänst. Vi är lättillgängliga och har ett trevligt bemötande. Vi vill skapa trygghet genom
kontinuitet och goda relationer. Bor du i Hökarängen, har någon funktionsnedsättning eller
är över 65 år kan du välja att få din hjälp av oss. Vi har många års erfarenhet av hemtjänst.
Ring 08-640 13 58 för mer info eller besök oss på Pepparvägen 26 • www.hokangen.se
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Panncentralens kulturförening

I Russinvägens gamla panncentral händer det grejer. Här finns replokaler för ett antal olika föreningar.
Vi träffar bandet Boiler House Jazz
Band, och som namnet antyder spelar
de jazz. I bandet är det åtta medlemmar.
Vi står utanför en stund innan vi blir
insläppta och hör hur de repar. Och det
svänger!
– Hur vi kom hit? Ingen vet riktigt
om det var Stockholmshem som sökte
upp dem eller om det var tvärtom. Men
det är bra att Stockholmshem vill ha
verksamhet här. Det är verkligen en
gammal panncentral. Det känns nästan
lite läskigt i dessa mörka lokaler. De har
byggt mycket själva och målat. De olika
föreningarna försöker piffa upp lokalerna
med diverse afficher och dylikt, men de
har en lång väg innan det blir klart.
De hyr en liten replokal i panncentralen, knappt 10 m2 som de delar med
ett annat band. Det blir billigare så säger
Susanna som spelar bas i bandet. Det
är ganska schyssta hyror, men det är
mycket fixande också. Just nu så behöver det dras ny el. Bandet spelar mest på
dansställen, men det finns inte så många
kvar i Stockholm säger de, men de vill
gärna spela på Hökarängens dansbana i
Centrum. Vi lovar att ordna med det till
nästa sommar. Förutom Boiler House
Jazz Band så är det flera andra i lokalerna
– andra band, konstnärer och Clowner
utan gränser. Nu har vi funnits här i tre

år och det känns bra, säger de i kör. Vi
har möjlighet att repa när vi vill och i
dessa lokaler så stör vi inga grannar. När
vi är där så är det fem i bandet som repar
och det är trångt, riktig trångt. Ändå
saknas tre i bandet denna dag.
Innan vi lämnar bandet lovar vi
återigen att återkomma med spelning
på dansbanan nästa sommar, då är ni
välkomna att lyssna och dansa till ett
storband.

il Contadino
Restaurang

Barnkläder av hög kvalité till lägre pris

Servering & Avhämtning

Dagensil Contadino
lunch 95:Restaurang

Inkl. läsk, sallad, nybakat bröd & bryggkaffe
Servering & Avhämtning
Fullständiga Rättigheter

Mån–fre 10–14

Hökarängens
Julmarknad
1:a advent
Söndag den 27 november
Vill du vara med och
bidra med idéer och
ett handtag, hör av dig
till Företagarföreningens
ordförande Ralt,
telefon 072-941 54 16

Välkomna!

Kom och ﬁka hos oss!
Och ta en titt på SecondHand-prylarna
Välkomna!

Italiensk färsk pasta • Pizza
Kebab • A la Carte
Cornelismenyn
på torsdagar
Fullständiga rättigheter
Höstnyheter i Ekobomull
Miljömärkta vinteroveraller 68 –140 cl.
Freds World 40%
Hökarängsplan 12, på gågatan
08-533 375 00 • www.minioutlet.se
Öppet: Mån-Tors: 12-18, Fre: 12-17, Lör: 11-15

Öppet: mån-tors 10-22,
fre & lör 11-23, sön 11-22
Tel: 08-604 80 07

Sirapsvägen 6, Hökis

Välkomna!
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Pepparvägen 15, Hökis Centrum
Öppettider: Mån-Tor 10-18
Fre 10-16, Lör 11-16
Second Hand . Café . Catering

PRYLMAKARNA

After Dagis på Tegelscenen är i full gång

TegelScenen
presenterar stolt...

Onsd. den 19 oktober
kl 17.00

Varieté Velociped har slagit världen med häpnad med musikalitet, humor och överraskningar, och har turnerat flitigt sedan
starten 2001. ”Fjärilseffekten” med musikgruppen Varieté Velociped har gjort succé i Sverige och flera andra länder.
En fjärils fladdrande i Amazonas får oförutsägbara konsekvenser kors och tvärs över jordklotet i denna muntra musikaliska skröna. Osannolik musik uppstår: Instrument byggs inför
den häpna publiken, cyklar och skidor frambringar ljuva toner,
världsberömda muntrummor skapar gungande rytmer. Showen
avslutas med det fantastiska skrotkonstverket, där simpla ting är
uppriggade för att självgående sätta varandra i rörelse: Allt förenas i den avslutande finalmelodin, och en gyllene galenskap är
ett faktum!

Varité
Velociped

Varieté Velociped består av:
Erik Petersen - multimusikanten som kan få allt att klinga som skön musik.
Bengt Johansson är en fängslande, färgstark musiker med renässansens blåsinstrument som huvudfack, men med många häpnadsväckande bisysslor.
Svante Drake har väckt storögd förundran världen över som muntrummis. Här
får vi förutom hans munrytmer många andra klingande överraskningar.

Teater Tiddelipom • After Dagis • www.teatertiddelipom.se

Inspiration från Hökis

Från Annas verkstad i veckodagsområdet strömmar
det keramik ut till Sveriges olika designbutiker.
I sin studio i Hökarängen Skapar Anna Broström Ek keramik
med lekfulla mönster, den säljs både i Stockholm, Malmö och
Göteborg. I kollektionerna finner man bruksföremål så som
muggar, kannor och krukor. Alla lekfullt och färgrikt dekorerade för hand.
Med utbildningar från Konstfack i Stockholm och Designskolan i Köpenhamn som grund fann hon arbetsprocessen med
att ”gjuta med flytande lera vilken man häller i gipsformar” som
den teknik som passade henne bäst. Rent formspråk på föremålen ger fin bas för de lekfulla mönster hon sedan skapar med
inspiration från naturen, 60- och 70-talstextilier samt den miljö
hon vistas i. Därför trivs hon så bra i Hökarängen som väcker
minnen från barndomen. Anna växte upp i ett liknande område norr och Stockholm.
Keramiken schablondekoreras för hand. Mönster skissas
upp och klipps ut för hand, ofta hemma på eftermiddagar och
kvällar - för att därefter användas dagen efter på torkade föremål vilka sedan bränns en första gång. Sedan följer en glasering

och ytterligare en bränning som når nästan 1.240 grader. Alla
produkter blir unika i sitt slag då mallar och färger alltid varierar och inga klippta schabloner används mer än en gång.
Från Hökarängen så levereras det alltså uppskattade porslinsoch stengodsföremål till Designtorget, Blås & Knåda och Form
Design Center Malmö. Men givetvis säljer Anna även sina produkter lokalt.
”Det känns som att det bubblar av kreativitet i Hökarängen
så jag är glad över att vara en av alla kreatörer som etablerat sig i
Välkommen till ett träningspass på Konsthall C där vi övar
området”, säger Anna.
rösten i att formulera ord och ljud med anknytning till hemmet
Därför hittar man också ett urval av Annas keramik även på
och det arbete som görs där.
Hökarängens Designcentral, Hökarängsplan 9.

Sjung på Konsthall C
Ingen förberedelse krävs, alla är välkomna att delta. Passet innebär röstövningar och samtal kring arbete i
hemmet.

Parklekshus i Fagerlid - när?

Anmäl ditt intresse på
osa@konsthallc.se

Lördag 22 oktober 2016
kl. 13.00 –15.00
Passet leds av Nathalie Wuerth inom ramen för Konsthall C program Home Works.
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Ännu är ingenting bestämt angående parklekshus i Fagerlid.
Men en ny byggnad ska det bli. Maskineriet är igång, säger
Amir på Farsta Stadsdelsförvaltning. Först måste man ha lov
för att riva den befintliga ”möggel- byggnaden” och sedan
bygglov för att bygga nytt. Det ligger nu som högsta prioritet
och man försöker att påskynda ärendet. Vi gör allt vi kan säger
Amir och vi Hökarängsbor hoppas förstås att det går undan!
					

Hemmafru i Hökarängen
Att Hjördis kom till Hökarängen
beror delvis på slumpen, som
så mycket här i livet.
De bodde i Gubbängen, berättar
hon, men lägenheten blev för liten. Då
som nu – slutet av 1940-talet – var bostadsbristen hög. Maken Nisse som drev
tapetserarverkstad, var i kontakt med alla
som kunde tänkas ha något att hyra ut,
men inte.

Hemmet

”Då sa min bror, varför tar du inte
kontakt med småstugebyrån?” berättar
Hjördis vidare. Det gjorde han. Veckan
därpå kom beskedet: en tomt hade blivit
ledig, ville han ha den? Tomten var den
sista inom området för yrkesvägar. Bygget
kom igång 1948 och året därpå flyttade
de in. Riktigt färdigt var huset inte, golv
saknades i ett av rummen.
Hökarängen var också ett provisorium
den här tiden. Det byggdes överallt, skolan var inte färdig och man fick gå långa
vägar för att handla.

Familjen med fem barn tog all Hjördis
tid. Det fanns ständigt något att göra i
hemmet. Efter att barnen flyttat tog
maken hem verkstaden till det egna huset
och Hjördis fick en anställning som städerska på Parkskolan, som idag kallas
Martinskolan. Ibland vikarierade hon som
vaktmästare.

Små affärer överallt

När Hökarängen var färdigbyggd ungefär 1952 fanns det småaffärer lite överallt
förutom i centrum. De flesta var inriktade
på barnfamiljer. Förutom livsmedel också
barn- och damkläder, sybehör och så vidare. Men 1960 invigdes Farsta centrum och
förändrade mycket, affärslivet tunnades
ut. Vad som är kvar från den tiden är bara
järnhandeln. Men å andra sidan - vilken

Barnen, grannarna och släkten
har varit Hjördis glädje i Hökis.

affär sen, berömmer Hjördis. De har allt
och kan allt.
Förutom närheten till grannarna finns en
annan gemenskap Hjördis håller högre:
Släkten. ”Vi höll ihop, både på min och
Nisses sida och hade väldigt trevligt”.
		

Barnrike

Alla hade barn i stadsdelen – drygt 6 000
i början på 1950- talet – och grannsämjan
var stor. Barnen lekte med varandra och vi
vuxna såg efter varandras ungar, fortsätter
hon. När man for till stan behövde man
inte låsa dörrarna.

Tobaksvägen 4

Stort sortiment med

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

Öppet

VARJE DAG 8-20
Postens
utlämningsställe

Tel 94 18 49

Tack till våra patienter för fint stöd och förtroende!
Om du vill veta mer om utvecklingen
och senaste nytt på vårdcentralen, läs på vår hemsida:

www.vchn.se/nyheter/
VÅRDCENTRALEN HÖKARÄNGEN • HÖKARÄNGSPLAN 1
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Samråd om Högadalsdepån
Det rådde en lättsam och nyfiken
stämning på samrådet om Högdalsdepån. Man läste på skärmar,
studerade kartor, pratade med
varandra och de guider som fanns
på plats i Hökarängsskolan.
Besvären för oss i Hökarängen uppstår
under byggtiden och besökarna ville veta
var det är tänkt att tunnlarna ska gå, hur
det blir med buller, vibrationer och liknande. Ungefär halva Hökarängen berörs.
”Vi kommer att göra vad vi kan för
att störningarna ska bli så små som möjligt”, försäkrade projektchef Ulf Larsson.
Och särskild uppmärksamhet kommer att
riktas mot Hökarängsskolan.
Själva uppställningsplatsen för tågen
kommer att förläggas 10-15 meter under
jord mellan Hökarängsskolan och den befintliga depån i Högdalen. Den nya hallen behövs nu när man ska bygga ut tunnelbanan med två mil och 10 stationer.
Utvidgningen av Högdalsdepån är
planerad att börja tidigast 2018. Spåret
ner i depån kommer att gå norr om Farsta, i höjd med Vaniljgatan. Spåret upp ur
depån norr om Örbyleden och ansluter
till stationen i Gubbängen.
Bullret kommer att märkas ju närmare tunnelfronten man är. Ljudet beror
också på var i huset man bor och hur

Musikföreställningen
Filt & kudde
för barn 1-3 år
Offentlig premiär den 1 oktober kl
13.00 på Tegelscenen, Söndagsvägen 9.
Biljetter kan bokas på info@micaela.se
Barnen får möta Micaela som har med
sig sin egen filt och kudde. Nu är det
nämligen dags för henne att vila en
stund, men det blir inte riktigt så…
Ett oväntat möte mellan en väldigt pigg
människa och en mycket trött katt.

A Anslutningsspår går ner i en tunnel under jord. B Uppställningshall för 10 tåg.
C Anslutning till trafikspåret på bron över Gubbängsfältet norrut.
D Ansluter söder om Hökarängens station parallellt med Vaniljvägen till trafikspår söderut.
Om planerna går igenom planeras byggstarten till 2018, byggtiden blir ca 5 år.

huset är byggt. Vibrationerna kommer
att märkas i vidare kretsar. Men det låter
inte lika mycket hela tiden utan enbart
då tunnelbygget pågår, cirka 3 månader.
Den totala byggtiden beräknas till fem
år. De sista åren används till att rälslägga
tunnlarna och att göra i ordning den underjordiska uppställningsplatsen som ska
kunna ta emot tio tåg samtidigt.
En fråga man utreder är vart man
ska anlägga arbetstunneln. Ulf Larsson
förordar att den ansluts till Örbyleden.
På så vis slipper man störa bebyggelsen
vid Budbärarvägen. Dessutom undviker
man tung trafik på Fagersjövägen. Örby-

alternativet blir smidigare på många sätt
menar han.
En annan tanke som utreds är om
man ska låta vartannat tåg från Farsta
strand och Skarpnäck gå till Arenastaden.
Då får vi direktförbindelse till Hagastaden och Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Vartannat tåg ska i så fall, som idag,
fortsätta till Alvik och Hässelby strand.
		
Se 3-minutersfilmen om den nya tunnelbanan

www.nyatunnelbanan.sll.se
När, var, hur och varför. Här får du svaren.

Välkommen
till Kronans Apotek!

et
Öppagen!
d
hela

Här kan du hämta ut dina recept samt
få råd om läkemedel och hälsa
Vi har öppet:
Vardagar 10-18

Du hittar oss på
Hökarängsplan 18

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

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

Låssmed sökes!

Text, musik och framförande:
Micaela Gustafsson
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Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Susanna Municio
Det bästa med är
Hökarängen är Martinskolan.
Många bra saker med
Martinskolan, mina tre barn
går där och trivs med deras
särskilda pedagogik.

Lena Swanberg
Tidigare bodde jag i Hornstull, det är riktigt uppåt att
komma hit till Hökarängen.
Här finns det bra affärer, nära
till natur och vatten. Kärleken
finns här i Hökarängen och
det gillar jag.

Torbjörn Sundin
Att människor är öppna
och sociala och väldigt
lätta att få kontakt med.
Magelungen är fin.

Magnus Holm
Trivs jättebra här. Nära till
skog och natur. Mitt barn
gillar de olika parklekarna
och särskilt plaskis.

Lili Cubas
Jättefint ställe. Bott här i 7 år.
Fin natur och grönområden.
Glada och trevliga
människor. Bra parker, fina
förskolor. Bra restauranger,
särskilt Peruanen på torget
och Mamma Sushi.

Närproducerade ekologiska ägg Fagersjöskogens största träd
Det största trädet i Fagersjöskogen är en gran. Det skulle vara
till vettigt pris
spännande att veta hur gammal den är och vad den upplevt i sitt liv.
Att stödja svenska bönder stärker den svenska matsäkerheten, samtidigt som kostnaden hålls ner om
försäljningen sker utan mellanhänder.

Med start måndagen den 19:e september och varannan måndag
framåt (jämna veckor) kommer den populära bakluckeförsäljningen av ägg fortsätta. Försäljningen
sker i samarbete mellan Lilla Grödby och
föreningen HOPP!
Följande datum gäller: September: 19
Oktober: 3, 17 och 31,
November: 14 och 28 nov, December: 12.
Normalstora, hel karta (30st) 80 kr
Jumboägg, hel karta (30 st) 100 kr.
Plats & tid: kl 18.00 i Skönstaholm, utanför
pizzerian Lilla Hörnan, Söndagsvägen 40. Kl 19.00 utanför
Konstiga Fönstret, Sirapsvägen 3. Ingen förbeställning behövs. Betala med kort, swish eller kontant.

Den växer vid en liten bäck som brukar passera alldeles bredvid
trädet, men som för tillfället är torrlagd på grund av det torra
vädret. Så fort det kommer en rejäl regnskur så
rinner den lilla bäcken
och granen kan suga i
sig av vattnet. Kanske
en orsak till varför den
blivit så stor. Dess omfång nere vid roten är
nästan sju meter och
hur hög den är vet jag
inte, men det svindlar
nästan för ögonen då
man tittar upp på den.

Toa bakom galler
I maj månad inhägnades en stor yta nedanför T-banans cykelparkering för byggnation av en offentlig toalett. Toaletten är efterlängtad och står nu på plats i sin stora inhägnad.
När Hökarängsnytt tar kontakt med entreprenören och frågar
varför toaletten inte kan användas får vi till svar att man ännu
inte har lyckats koppla in el och vatten.

Familjelantbruket Lilla Grödby startade 1998. Det ligger i
natursköna Sorunda (Södertörn) och drivs sedan dess ekologiskt
med KRAV-märkning. På gården finns också ett 50-tal tackor, fjällkor, ekologisk växtodling, ett antal bisamhällen och ett gäng glada
myskankor som man kan hyra som snigeljägare under sommaren.
Utöver köttproduktionen bidrar fåren och fjällkorna till öppna landskap med ökad biologisk mångfald, och med naturligt gödsel.

Så alla nödiga Hökarängsbor: Håll ut...
Eller - bara håll er så länge! ”Hållbara Hökarängen”

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, 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.

