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Hökarängens Stadsdelsråds hemsida: 
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: Fagerlidsodlingen, 
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

Öppet tis, ons, tors 10-15 

Sommarlunch Måndag den 20 juni 
Anmäl deltagande på tel. 08 604 94 27 
senast den 9 juni. 
Semesterstängt 
från den 17/6-16/8.
Alla boende och gäster önskas en härlig 
sommar!
LH Veckodagsområdet

Tel. 08-604 94 27, Välkomna!

Hökarängens Stadsdelsråd
Verksamhetsplan
för 2016
Samarbete
Rådet ska fortsätta att samarbetet med föreningarna, med kommunala förvaltning-
ar och med bostadsföretag. Rådet ska fortsatt verka för att utveckla det frivilliga 
arbetet i Hökarängen.

Projekt
Rådet ska initiera projekt samt stödja och uppmuntra medlemsföreningar som önskar 
ta upp nya projekt. Hökarängen är ett tidigt och väl bevarat exempel på grannskaps-
planering och har tjänat modell i byggandet av tunnelbanestaden. Bland annat finns 
här världens första gågata som en förstudie till Sergelgatan. Vi vill lyfta fram dessa 
egenskaper och samla kunskap och erfarenheter från vårt moderna kulturarv i ett 
Stadsbyggnadsmuseum. Vi tror att de demokratiska ideal som grannskapsplaneringen 
bygger på kan få ett stort intresse från omvärlden och att en utställningsmiljö som hu-
vudsakligen är utomhus kan gjuta liv i såväl våra grannskap som i samhällsdebatten.

Mötesplatser
Rådet ska fortsatt stödja verksamheterna i Kastanjegården i östra Hökarängen och 
Vävstolen i Västra Hökarängen. Rådet stödjer Hökarängens Visrum som är en ny-
startad förening som vill bli en mötesplats för trubadurer och vissångare. Rådets lo-
kal på Sirapsvägen 3 ska användas för Konstiga Fönstrets verksamhet och för med-
lemsföreningarnas behov av möteslokal. Rådet ska uppmuntra till sociala kontakter 
i träfflokalerna, till kulturaktiviteter och studiecirklar. Rådet skall aktivt arbeta för 
att öppna ett Grannskapskontor i Centrum.

Plan- och byggnadsfrågor
Rådet ska bevaka de nu aktuella utbyggnadsplanerna för Hökarängen, såväl bo-
stadsbyggandet, parker och grönområden som trafiklederna. Ansökan skall göras 
till Stadsbyggnadsnämnden om att bli en remissinstans.

Hälsans Stig
Rådet ska verka för att Hälsans Stig i Hökarängen blir mera känd och att stigen 
kompletteras med kultur och andra aktiviteter. Verka för att Hälsans Stig skall tas 
med i Farsta stadsdelsförvaltnings Folkhälsoarbete.

Information
Rådet ska ha en hemsida med länkar till medlemsföreningarna. Tidningen Höka-
rängsnytt ska fortsatt ges ut minst fyra gånger under året, två gånger i pappersform 
och två gånger digitalt. För kännedom om Rådets yttranden skall informationsblad 
mejlas ut till medlemsföreningarna.

Hökarängens Arkiv
Rådet skall fortsatt arbeta för att digitalisera arkivet och göra det mer tillgängligt, 
bevara och sprida kunskap samt skapa intresse för Hökarängens historia. Arrangera 
en ”Öppet Arkiv” dag på Arkivens Dag i nov 2016.

Kastanjegården

Grann-
samverkan
Vill du vara med och bilda en 
grannsamverkansgrupp i Tobaks-
området? Detta eftersom det har 
varit mycket inbrott i det området 
senaste tiden. 
Är du intresserad hör av dig till 
hokarangen@hgfsydost.se eller på 
mobil: 073-735 62 07  
Styrelsen LH Vävstolen

Grannskapskontor i Hökarängen
Hökarängens stadsdelsråd ambition är att starta upp ett grannskapskontor i Höka-
rängen. Först sökte vi medel från Farsta stadsdelsförvaltning men fick avslag. Nu 
sökte vi medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för samma 
ändamål men fick avslag igen.

Sedan Hållbara Hökarängen avslutades så menar vi i Hökarängens stadsdelsråd 
att det är mer angeläget än någonsin att Hökarängen får ett grannskapskontor. Det 
behövs en plats där Hökarängsbor kan få stöd med sina ideer och tankar.

Men, vi ger inte upp. Vi kommer nu att samla våra krafter och gå vidare, vi kom-
mer återigen att ansöka om medel från Stockholms stad och nu kanske i samarbete 
med några andra aktörer. 
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11.00                Japanska trummor 
                 Taikogruppen HINO TORA

11.30                 Dansbanan invigs
                  till dansbandet ”40-talisterna” 

13.00 -13 .30  Dogge Doggelito Unplugged

12.00 - 12.30  Trollkarlen John Henry
13.00 - 16.00   Öppen scen Hökarängens lokala      
                         förmågor uppträder samt artister från Hökis Visrum! 
                         Anmäl dig på plats.

13.00 -14.00     Fiskdamm på gågatan

12.30 - 15.00   Tipspromenad från Centrum. 
                         Vid målgång bjuds det på kaffe med dopp.

12.00 -15.00    Vårdcentralen i Hökarängen
                         Öppet för ” Prickmottagning” och TBE-vaccination ! 
                         

PÅ TORGET

PÅ SCENEN GÅGATAN

ÖVRIGT PROGRAM

H

Lördag 28 maj kl. 11-16

 Räddningstjänsten visar och berättar!
”BOK-MUREN” 

utanför REMAKE
Pepparvägen 9 , 

Hälsans stig ! 
Start vid torget

Mat o Dryck från våra lokala restauranger och caféer!
Loppis! 

på gågatan!

Crepes 
på cykel 

H
Fina erbjudande 

från butikerna 

i Hökarängen!
Parcourbana 

på torget

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

Besök även: www.hokarangenicentrum.se

Välkommen ! 

Fler har listat sig på Vårdcentralen
Vårdcentralen har ordet:

”Vi vill tacka Hökarängens 
stadsdelsråd och alla männ-
iskor som har visat sitt stöd 
för oss under den senaste 
tiden. Vi känner oss hedrade 
att få förtroendet att vara er 
vårdcentral! Sista månaden 
har vi fått 200 fler nylistade 
än vanligt och det är vi väldigt 
tacksamma för! 
Dessutom har vi fått många vänliga ord 
och uppmuntran som ger oss god energi 
att jobba vidare. Vi hoppas att denna 
ökning av listade patienter fortsätter, för 
då har vi goda chanser att kunna finnas 

kvar och utöka vår verksamhet. Sprid 
gärna budskapet till grannar och vänner 
i området att lista sig hos oss redan nu, 
så att vi kan ordna vår verksamhet så att 
vi har kapacitet att ta emot dem när de 
också blir sjuka.
Många frågar varför vi behöver fler lis-
tade patienter fastän vi har väntetider 
för bokade besök. Hur går det ihop?

Den vårdcentral som du är listad på 
får varje månad ersättning för dig och de 
övriga patienter som har valt att lista sig 
där, för att kunna ha öppet och anpassa 
verksamheten efter de människor som 
söker vård där.

En listning skulle alltså kunna ses 
som en sjukvårdsförsäkring; Stockholms 
Läns Landsting står för premien via skat-
temedel och en mindre del av besöksav-
giften är patientavgift, som en självrisk. 
Patientavgiften får inte bli mer än 1100 
kronor per år. Därefter är vården avgifts-
fri resten av året.

För att minska på väntetiderna för 
planerade besök måste vi kunna ha eko-
nomiskt utrymme att anställa mer per-
sonal och detta är avhängigt hur många 
listade patienter vi har, både aktiva/sjuka 
och inaktiva/friska.”
Signe Lansky, 
Vårdcentralen Hökarängen

Vi kommer att ha öppet på 
Hökarängens Dag den 28/5 för 
prickmottagning och 
TBE-vaccination kl 10-15 och 
hoppas att vi ser många av er då.   
Välkomna!
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Ett levande Centrum i sommar!
Efter förra årets succé 
med musikkvällar som 
torsdagsevenemang 
på torgets dansbana 
satsas det i år stort på 
ett utökat sommarpro-
gram! Nu blir det akti-
viteter både torsdagar 
och lördagar på David 
Helldéns torg i Höka-
rängens Centrum.  
Allt med Stockholmshem som huvud-
sponsor i samarbete med lokala aktörer. 
Teater Tiddelipom kommer att arrangera 
hela sju barndiscon samt fyra barnmu-
sikkonserter på dansbanan. Andra som-
markvällar erbjuds bl.a Fyrtiotalisterna 
som spelar torsdagen den 7/7, anordnat 
av Bästa Svängen. Följande två torsdagar 
bjuder Söderledskyrkan på konsert och 
juliprogrammet avrundas med att Hökis 
Visrum åter presenterar vislegenden Jeja 
Sundström som spelade för ett knökfullt 
visrum tidigare i år. 

I augusti kommer barnevenemangen 
tillbaka och sista lördagen arrangerar 
Hökarängens Företagarförening en 
lördagseftermiddag med Felix Show. 
Sommarsatsningen avslutas med Håll-
barhetsfestivalens återkomst. Denna 
gång genom ett samarbete mellan Stock-
holmshem & Växterian. 

Torsdagar på Centrumtorget mellan kl 17-19.00.
Lördagar på Centrumtorget kl 13.00   
28/5 Hökarängens Dag kl 11-16 blir startskottet för sommaren i 
Hökarängen!
  
4/6    Oppohoppa -akustisk ska och gladpunk för stora & små.   
  Dansa så torget välter! 
 9/6 Barndisco Teater Tiddelipom
11/6   Månadssånger - med bl.a Pipsvängens barnkör! 
16/6 Barndisco Teater Tiddelipom
23/6   Barndisco Teater Tiddelipom
30/6  Barndisco Teater Tiddelipom

  7/7  Fyrtiotalisterna  Bästa svängen
14/7 Popduon Filip & Manfred Söderledskyrkan 
21/7  Popduon Filip & Manfred Söderledskyrkan 
28/7 Konsert med Jeja Sundström Hökis Visrum
  
4/8  Barndisco Teater Tiddelipom
6/8   Speldosan -en musikföreställning för barn med Micaela
11/8 Barndisco Teater Tiddelipom 
13/8   Badorkestern - konsert i baddräkt på tema vatten vid fontänen. 
18/8  Barndisco Teater Tiddelipom
25/8  ”Felix in Show Hökarängens Företagarförening

3/9 Hökarängens Hållbarhetsfestival avslutar sommarprogrammet 
med en dag full av aktiviter– allt med ”HÅLLBARHET – LOKAL GE-
MENSKAP – FESTLIGHETER” som tema. Festivaltider 11-16.
Se www.facebook.com/hokarangenshallbarhetsfestival för mer info.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL EN SOMMAR I HÖKARÄNGEN!

Midsommarfirande 
i Söderledskyrkan
Midsommarafton, fredagen den 24 juni

11.00 Vi sätter i blommor i mid-
sommarstången. Kom gärna och 
hjälp till!

12.00 Reses stången och dans-
en sätter igång.
Föreningen Söderringen Stockholm 
leder dansen tillsammans med ett 
par musiker
Kaffe, te, kakor och korv. Lotteri där 
behållningen går till församlingens 
diakoni.

Dagen avslutas med gudstjänst 
i kyrkan.
Vid regn är vi i Hökarängssalen
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Fagerlidsodlingen
Jag har fått veta att odlingsgruppen, som 
håller till mellan Fagerlid och gamla 
tvättstugan, ska jobba i kväll och förbe-
reda säsongens odling. I kväll har Karin, 
Ann, Albin, Helena, Sara, Jarett och 
Christina kommit. För närvarande är de 
20 st medlemmar i föreningen Fagerlids-
odlingen. Tre gånger i veckan träffas man 
och jobbar ihop. Det finns ett brinnande 
intresse för odling idag så de som kan 
kommer ju förstås!

Christina är proffsodlare och hon är 
bl a utbildad i ekoodling och perma-
kulturdesign.

Odlandet började med projektet 
”Hållbara Hökarängen”, som Stock-
holmshem startade för att få lite fart på 
Hökarängen på ett positivt sätt. Fager-
lidsodlingen har just nu i dagarna tagit 
över brukaravtalet från Stockholmshem.

I år har man delats upp i fyra grup-
per, för att hinna med att sköta sin del 
under den bråda sommartiden då allt ska 
vattnas och rensas.

På området finns nu 55 odlingslådor, 
som man nu under våren flyttat om för 
att få bättre utrymme.

Gruppen har fått en massa halm från 
Martinskolan, som man tänkt att sätta 
potatis i. Från Mimmi som har höns, har 
de fått gödsel. Från förskolan på Haup-
tvägen, får de ”bokashikompost” (det är 
en japansk komposteringsmetod, då man 
syrar komposten med ett särskilt strö).

De övre lådorna i området sköts av 
Martinskolans 2:a klassare. De sår på 

våren och skördar på hösten då de börjar 
i 3:e klass. ”Men det viktigaste för Fa-
gerlids odlingsgrupp är: Gemenskap och 
Samarbete” säger Jenny Cederholm, som 
var med och startade upp det hela. Kon-
taktpeson är maja@majalindstrom.com 

Om man vill bli medlem i Hö-
karängens gemensamhetsodling 
– Fagerlidsodlingen.

Skräckens hus
”Det här var skräckens hus” 
säger Gunnar Andersson och stannar vid gaveln på Kontoristvä-
gen 9. Då, för sextio år sen, låg här en tandläkarmottagning dit 
alla ungar på Hökarängsskolan skulle gå. Idag håller den fredliga 
förskolan Mårbacka till i lokalerna.

”Där inne stod plågans tron”, säger Gunnar och pekar mot 
det stora fönstret. ”I den ville man inte sätta sig i men var tvung-
en. Och man var livrädd!”

I början av femtiotalet var tandläkarborrarna remdrivna och 
det förekom att själva borren både fastnade och slant. ”Man kän-
de sig misshandlad. Vi kallade tandläkaren för Bergsprängaren. 
Fast han gjorde ju så gott han kunde för att minska skräcken och 
plågan”. Gunnar Anders-
son flyttade till Hökaräng-
en som nioåring och bor 
kvar i samma lägenhet som 
då. Det första året gick 
han i skola i det som nu är 
Konsthall C, högst upp i 
ateljévåningen som kalla-
des Blå taket. Därefter blev 
Hökarängsskolan färdig 
och man kunde samla alla 
klasser som funnits i olika 
provisoriska lokaler till ett 
ställe. Idag är Gunnar An-
dersson en pigg 75-åring 
och främst aktiv i 
Hyresgästföreningen. Gunnar Andersson utanför det som 

var skräckens hus när han var barn.

Pågående byggplaner i 
Hökarängen
Hökarängsnytt har tidigare skrivit om pågående byggpla-
ner i området. Nu finns ytterligare nytt att rapportera i 
och med att processer satts igång för planeringen av 80 
hyrerätter i form av ungdomsbostäder i centrum (Siraps-
vägen mellan centrum och tunnelbanespåret) och 100 bo-
stadsrätter vid Tisdagsvägen. 

Dessutom finns sedan i höstas ett pågående planarbete 
för fem bostadshus i sluttningen längs med Russinvägens 
nordöstra sida, mot Veckodagsområdet. Alla dessa planer 
befinner sig dock än så länge i den allra första fasen i ar-
betet, det vill säga att Stadsbyggnadskontoret nu formellt 
fått i uppdrag av politikerna i Stadsbyggnadsnämnden att 
påbörja arbetet med nya detaljplaner. En eventuell bygg-
start för dessa projekt kan ligga flera år fram i tiden.

Längre har planerna för bostadsbebyggelse vid Lingvä-
gens ände kommit där en ny detaljplan har antagits. Den 
kan dock fortfarande överklagas. Det ska i så fall ske inom 
tre veckor från att den anslagits (13 maj), det vill säga se-
nast 3 juni. Detta planarbete har pågått under ett antal 
år och planerna har ändrats efter synpunkter bland annat 
från kringboende. Fyra punkthus i elva våningar och ett 
lamellhus i fem våningar kommer att byggas, med sam-
manlagt 190 hyresrättslägenheter.

Är man intresserad av att få veta mer om pågående 
planer så kan man höra av sig till Stockholms stads-
byggnadskontor, och även titta på deras webtjänst 
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/
Pagaende-planarbete/
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KONSTIGA 
FÖNSTRET 

Sirapsvägen 3, Hökis Gågata 

27 maj – 2 juni 
Florencie Fredriksson / 

Föremål i betong och keramik
Lars Eriksson / målningar

3 – 16 juni 
Lillemor Moqvist 

& Birgitta Fagerlund / 
Rakubränd keramik  

Vernissage 4 juni kl 12-16
Välkommen att se utställarnas verk 

genom de stora fönstren, eller inne i lo-
kalen, om utställarna själva anger sina 

öppettider i fönstret.

Vill du själv ställa ut? Hör av dig i god 
tid. Bokning inför hösten 2016 har 

påbörjats. 

Hör av dig till: Britta Pärlebo / 073-669 62 70 
eller till ozike@comhem.se

Med HOPP! – Hökarängens Omställ-
ning & Permakulturprojekt vill vi skapa 
möjligheter för människor att träffas för 
att lära mer om lokala lösningar på värl-
dens utmaningar, – som fallande tillgång 
på fossil energi, ekonomiskt kaos, – som 
ett resultat av att vår tillväxtbaserade 
ekonomi kräver ökande tillgångar på 
olja, klimatförändringar och försvagade 
ekosystem.

Vår ambition är att inspirera till 
handling, genom konkreta tips på vad 
man kan göra i sin vardag för att påverka 
i en positiv riktning.

Det finns två fina äppelträd i närområdet 
som inte rymdes på kartan. Båda dignar 
av jättegod frukt som ingen tar.

Det första ligger bortom Koloniträd-
gården i Gubbängen, där skogsdungen 
börjar, innan Majrovägen.

Det andra står precis vid järnvägs-
spåret norr om Magelungsvägen, vid en 
liten gångbro över spåret som leder till 
Högdalsanläggningen; Tänk er vägen 
mot Snösätra industri, från Magelungs-
vägen. Precis mittemot infarten till den 
vägen går en gångstig upp. Följ stigen 
med Snösätra och Magelungsvägen i ryg-
gen så kommer äppelträdet precis vid 
bron över spåret, på höger sida.

På Högdalstoppen växer STORA 
mängder nypon för den som gillar att 
göra egen nyponsoppa. Marken skall 

vara giftfri, men man plockar såklart allt 
i en storstad “på egen risk”.

I januari 2016 lämnade H.O.P.P.  in 
ett Medborgarförslag till Farsta Stads-
delsnämnd med önskemålet att de ska 
låta plantera ätbart i våra parker i Höka-
rängen samt att de ska vårda och beskära 
de fruktträd och bärbuskar som finns 
här, men som mer eller mindre har för-
vildats i området. Fortsättning följer på 
bloggen.

Mer läsning om frukt & bärkartan: 
“Vi tar en stor risk när vi avstår från att 
plantera ätbart i städerna” och Hjälp 
oss göra en frukt och bärkarta över 
Hökarängen.

Expansions of Homecraft 28 maj – 25 september
Varmt välkomna till Expansions of Homecraft, vår sjätte utställning i Home Works, 
som undersöker frågor kring hushållsarbete och hemmet politik. Utställningen un-
dersöker radikala former av kreativitet inom hemmet som utmanar patriarkala värden 
och produktionsmetoder för att utvidga vår syn på 
hemslöjd, hantverk och hemarbete. Expansions of 
Homecraft rör sig mellan traditionella former av 
hantverk, som att sy och väva, till hemmets sociala 
hantverk som att vårda, prata och städa.

Med stöd av Kulturrådet, Kulturkontakt Nord, 
NFH Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Programmen genomförs i samarbete med ABF 
Stockholm.

Expansions of Homecraft är en grupp-utställning 
med arbeten av Hildur Hákonardóttir, Toncir-
keln (Shida Shahabi och Anna Sóley Tryggvadót-
tir), Kristina Schultz med Johan Lindberg och 
Liss Schultz.

Ny utställning på Konsthall C:

Här presenterar vi Hökarängens frukt & bärkarta!
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Ny paviljong – nån gång
Det blir en ny paviljong i 
parkleken Fagerlid! Frågan 
är bara hur många evigheter 
det kommer att ta. Det vet 
inte heller Lars Bäck, ord-
förande i Farsta Stadsdels-
nämnd. 
Nämnden, menar han, har tagit alla de 
beslut som krävs inklusive en tillfällig 
modul under ombyggnadstiden. Nu lig-
ger ärendet på Fastighetsnämndens bord.

”Huvudsaken är”, säger han, ”att 
verksamheten i Fagerlidsparken kan be-
drivas som vanligt”.

Kan den det?
”Både ja och nej”, svarar Pia Sjökvist-
Fass, samordnare för parkleken och öpp-
na förskolan. ”Vi som personal fortsätter 
som vanligt men vi missar den person-
liga kontakten på morgonen när vi inte 
kan vara ute och ta emot”.

På förmiddagarna finns personalen 
på Öppna förskolan i våningen ovanför 
fritidsgården Morris. ”Och dit upp är 
kämpigt att gå med sina små”.

Arbetsdagen börjar med att Pia och 
Kjell Andersson, fritidsledare, ställer ut 
redskapen, bollar, cyklar, lego och annat. 
Sedan måste de upp till Öppna förskolan 
eftersom de inte får använda paviljongen 
i parken.

Efter lunch däremot arbetar båda 
nere på gården. Och till det roliga hör, 
tycker de, att också vuxna utan barn tit-
tar in för en fika och lite prat.

Syftet med parkleken är att barn och 
vuxna ska träffas för att leka och umgås. 
I Parken finns fotbolls- och tennisbana 
förutom pingisbord och leksaker av alla 
de slag.

”Vår pedagogiska idé är motion och 
hälsa”, säger Pia Sjökvist-Fass. ”Man ska 
vara i rörelse när man är här”.

Plaskdammen i närheten hör offici-
ellt inte till personalens ansvarsområde.
”Men vi brukar gå dit ändå och titta till 
det hela”, säger Kjell Andersson, ”det är 
ju våra besökare som är där”.

Många av badarna kommer till Par-
ken eftersom det inte finns någon toalett 
vid dammen, vilket vore önskvärt.

Kjell Andersson berättar att verksam-
heten ändrar karaktär under juli och au-
gusti. Då ordnar man, tillsammans med 
andra parklekar och fritidsgårdar, läger 
och badresor. 

Båda är stolta över att parkleken 
fungerar som en aktiv del i närområdet. 
Parken har samarbete med Hökarängs- 
och Martinskolan, med fritidsgården, 
barndagvårdare, Farsta dagliga verksam-
het och Fagerlidsodlingen i närheten 
med flera. 

Både Pia och Kjell bor i Hökarängen 
och berättar med glädje om alla trevliga 
kontakter de har med barnen och ung-
domarna i området, och med vuxna.

”Det blir ganska många namn att 
hålla reda på”, skrattar Pia Sjökvist-Fass, 
”men barnens kommer man oftast ihåg”. 
Värre blir det med de vuxnas. Det blir - 
ja, du vet … ”Maggans pappa”.

Stadsdelsrådet har nominerat Tvättstugeskylten på Söndagsvägen till

Stadsmuseets utlysning för 
Stockholms finaste neonskylt.
Nomineringstexten är:
”Den gemensamma tvättstugan är det som förundrar mest bland 
Konsthall C’s utländska besökare när de kommer till Sverige och Hö-
karängen. För hökarängsborna kan denna vardagsinstution ses som 
föga märkvärdig. Med ett steg tillbaka och i ett historiskt perspektiv 
ser alla glansen i folkhemmets symbolinstitution. Det har också 
bostadsbolaget Stockholmshem gjort, väl medvetna om sin samhälls-
bärande roll. När tvättstugan nyinvigdes 2003 vid Söndagsvägen 
så fick den en ”medalj” i form av en klassisk neonskylt med texten: 
tvättstuga.” Nu håller vi tummarna för att Tvättstugan vinner!

Badbussar
”Sommarverksamheterna v. 26 och 
27 riktar sig till alla barn och ung-
domar i Farsta”, säger Pia Sjökvist-
Fass. ”Vi hämtar upp barnen med 
badbussen på morgonen. Vi börjar 
i Tallkrogen och slutar i Farsta 
strand”.
Sen bär det av till Årsta Havsbad 
eller annat bad där det finns möjlig-
het köpa något ätbart. Man kan 
också ta med matsäck. Det kostar 
50 kr /vecka att följa med. 
Anmälan och frågor: 
ring Starrmyran 08-508 18 140.



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.

Lars Millner
Trivs så in i helvete. Det är 
söderkänsla, de e massor av 
fint folk här, både svenska och 
utlandsfödda, de e fint.  Det 
är skitkul att dom finns och 
växer upp här. Här finns allt. 
50-tals stuket här är skönt. 

Fredrik Lindman
Multikulti, å det är bra. Det 
gillar jag, det är en bra mix, 
skönt med 5o-tals stilen. 
Det är bättre här än tidigare 
ställen jag bott på, det är bra 
centrum med bra affärer. Det 
är jättevackert i Hökarängen. 

Anita Jansson
De e människorna

Ewa Lööf
Jag tycker om naturen, 
badet, skogen, bären, blom-
morna och gemenskapen. 
Det är enkelt här. Jag känner 
mig trygg och nöjd här. 
Nöjd med affärer, apoteket 
och sen är kyrkan också bra. 

Arvid Bothen
Det är parken i Fagerlid, djuren 
i parkleken Starrmyran, dit går 
jag ofta. Kompisarna är roliga.

Världens största handbollsturnering på gräs!
5000 deltagare i 500 lag spelar handboll på Gubbängsfältet
Den 18 - 21 juni arrangeras Eken cup. 
Flickor och pojkar, damer och herrar träf-
fas, trivs och inte minst spelar handboll 
på gubbängsfältet. Arrangörerna, GT Sö-
der, HK Cliff och AIK, förväntar sig att 
500 lag med 5000 deltagare anmäler sig. 
Utöver lag från hela Sverige är  finska och 
baltiska lag representerade.

Eken cup är ett jättestort evenemang 
där ideella ledare och föräldrar sköter all 

logistik, mathållning och cafeterior. La-
gen utanför Stockholm övernattar och 
äter i omkringliggande skolor.

Att cupen är spännande och kul 
förstår man då handbollsklubbarna åter-
kommer år efter år trots att man ibland 
drabbas av inte alltför soligt och varmt 
väder. Där får man uppleva glädje, spän-
ning och dramatik under fyra härliga 
försommardagar. Välkomna till Gubbängsfältet!

Nått i luften som surrar...
Det kan vara bina från vår bi-kupa i Hökis!
Har du sett den fina tavlan om bina på spaljén vid bikupan? 
Där står vilka växter som aktuella för bina varje månad. 
Är du intresserad att se närmare på våra bin? 
Den 25 maj, 6 juni,10 augusti kl 17.00 och den 22 augusti kl 
15.00 kommer någon från BEE URBAN och guidar oss. Är 
några förskolor nyfikna på bina kan vi säkert greja en guide 
även för dem. Bi-Kupan finns på kullen bakom Cigarrvägen 15. 
Projektet är ett samarbete mellan Stockholmshem, Hyresgäst-
föreningen och Bee Urban som också sköter om 
dom. LH Vävstolen, hokarangen@hgfsydost.se 
mobil:073-7356207

Vart tog cykelpumpen vägen!?!
Jo, man var tvungen att flytta på den för 
nu blir det en offentlig toalett på platsen 
där pumpen var. Hökarängsnytt kommer 
att bevaka frågan så att cykelpumpen kom-
mer tillbaka. Hökarängsbornas urgamla sed 
att springa på pumpen titt som tätt kom-
mer åter att bli ett kännetecken för vår kära 
stadsdel...
Syftet med flytten – att sätta P för en an-
nan urgammal sed bland innevånarna som 
frekventerar sofforna runt torget – hoppas 
vi ger full utdelning.


