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Hökarängens Stadsdelsråds hemsida: 
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden: Morgongårdens 
Fritidsgård, Söndagsvägen
Foto: Magnus Clarholm

Stadsdelsrådets 
verksamhetsplan för 2011  

Samarbete
Rådet ska fortsätta samarbetet med föreningarna, med kommunala förvaltningar 
och med bostadsföretag. Rådet ska fortsatt verka för att utveckla det frivilliga 
arbetet i Hökarängen

Projektstöd
Rådet ska initiera projekt samt stödja och uppmuntra medlemsföreningar som 
önskar ta upp nya projekt. Pågående projekt är Hökarängens Centrum. Planerade 
projekt är:  Det sociala museet, Företagaren som samhällsbyggare samt digitalisera  
Hökarängens Arkiv och skapa en publik modul där Arkivet finns tillgängligt i 
digital form. Rådet skall stödja Stadshusets Söderortsvision där  Fokusområde 
Hökarängen ingår. 
Träfflokaler
Rådet ska fortsatt stödja verksamheterna i Kastanjegården i östra Hökarängen 
och Vävstolen i Hökarängens Centrum. Rådets lokal på Sirapsvägen 3 ska 
användas för Konstiga Fönstrets verksamhet och för medlemsföreningarnas behov 
av möteslokal. Rådet ska uppmuntra till sociala kontakter i träfflokalerna, till 
kulturaktiviteter och studiecirklar.

Plan- och byggnadsfrågor
Rådet ska bevaka de nu aktuella utbyggnadsplanerna för Hökarängen, 
såväl bostadsbyggandet som trafiklederna i Söderortsvisionen. Kontakt ska 
sökas med stadsdelsförvaltningen för att söka påverka hur den förväntade 
exploateringsvinsten från byggandet ska kunna utnyttjas för ändamål i 
Hökarängen.

Hälsans Stig
Rådet ska verka för att Hälsans Stig i Hökarängen blir mera känd och att stigen 
kompletteras med kultur och andra aktiviteter.

Information
Rådet ska ha en hemsida med länkar till  medlemsföreningarna. Tidningen 
Hökarängsnytt 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.

Utåtriktade arrangemang
Rådet skall verka för att ha en utåtriktad aktivitet på våren och en på hösten.

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 2011.

Hökarängsnytt är en lokal tidning i 
Hökarängen.
Den ges ut av Hökarängens Stads-
delsråd som är en ideell fören-
ing – 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.
Vill du annonsera eller ge tips på 
något som du tycker passar i tidnin-
gen, hör av dig till redaktionen
info@hokarangenssdr.se.

Hökarängens
 
Dag

               

14:e  maj kl. 11.00-16.00 
Barnteater, musik, öppen scen, marknad, loppis, 

fiskdamm, servering m.m.
Välkomna!

 
För mer info, ring Petra, 0707 273020.

Nu ska grönskan 
k-märkas
Stockholms stadsmuseum 
har startat ett projekt för 
att skydda stadens värde-
fulla natur. 
Värdefull bebyggelse har sedan länge 
k-märkts. Nu ska också stadens grönska 
få en skyddsmarkering.

Detta kommer att få betydelse fram-
för allt i förorterna.  När nya stadsdelar 
växte fram utmed tunnelbanan efter 
kriget strävade man efter att bevara 
grönområden så att de boende skulle 
ha nära till naturen. Grönskan blev en 
naturlig del i de nya bostadsmiljöerna. 
Höga tallar och lummiga innergårdar 
gav de nya stadsdelarna sin speciella 
karaktär. Det är denna som Stadsmuséet 
nu vill skydda.

Det är ett lovvärt initiativ. Stock-
holm växer och förorterna kommer 
att förtätas. Grönskan offras för ny 
bebyggelse. Vi förortsbor protesterar. 
Närheten till naturen är kanske föror-
tens största tillgång. Vad svarar folk när 
de får frågan om vad de gillar bäst i sin 
förort? Jo, närheten till naturen.

Under våren ska Stadsmuséet 
presentera en metod för klassificering 
av värdefull natur och sedan ska den 
metoden prövas på ett antal områden. 
Kanske blir Gubbängsfältet k-märkt i en 
framtid.



3

Lördagar stängt i 
juli–augusti

Semesterstängt 
11/7–23/7

Morgongårdens Fritidsgård stängs!

1948 byggdes det lilla affärscentrum i 
veckodagsområdet som vi idag kallar 
Kastanjegården. Ungraren Georg Var-
helyi var arkitekten och han ritade även 
Morgongården som då var tänkt som ett 
kulturhus. 

På mitten av 1950-talet hade Hökar-
ängen drygt 16 000 innevånare och hela 
stadsdelen dominerades av unga barn-
familjer. År 1955 fanns det 6 000 barn 
under 16 år. För att alla dessa barn och 
ungdomar skulle  växa upp i en trygg och 
utvecklande miljö satsade staden stora 
resurser på den öppna fritidsverksamhe-
ten. Tre stora ungdomsgårdar öppnades: 
Fagersjögården på Cigarrvägen, Höka-
rängsgården på Onsdagsvägen och Mor-
gongården på Söndagsvägen. Dessutom 
organiserades klubb- och fritidsverksam-
het i mindre lokaler i – i stort sett – alla 
grannskap i hela Hökarängen. 

Det var då det! I dag har Hökarängen 
8 500 innevånare, varav 1 450 är under 
16 år. Morgongårdens ungdomsgård har 
i 60 år varit mötesplats för stadsdelens 
ungdomar och ett alternativ till det kom-
mersiella fritidsutbudet. På gården har 
man träffat kompisar, blivit kär, lärt sig 
dansa, lärt sig spela ett instrument, bildat 
gårdsband, sjungit, spelat biljard, pingis, 

”Morris” har en lång och 
intressant historia.

innebandy, basket och fotboll, man har 
gjort film, teater, discon, danskvällar, 
datakurser, Ungdomarnas reseklubbar 
har gått till Spanien, Tyskland, Oslo, 
Turkiet, Italien och till olika skidorter i 
de svenska fjällen. Vänortsutbyte med 
Ragunda och på 2000-talet med Europe-
isk Volontärtjänst. Ungdomarna har även 
lärt sig hur samhället fungerar genom 
många demokratiprojekt, gårdsråd, tjej- 
och killgrupper: de har även provat på att 
vara arrangörer och gjort otaliga discos, 
restaurang- och casinokvällar, danskvällar 
och breakdance events genom åren. 

All verksamhet har bedrivits  till-
sammans med engagerade och trygga 
ungdomsledare. De flesta ledarna har 
genom åren varit timledare, dvs. vuxna 
som jobbat ett par kvällar i veckan på 
gården samtidigt som de haft ett ordi-
narie arbete på heltid. Utan alla dessa 

ledare som varit bra vuxna förebilder, 
deltagit i diskussioner, varit lyssnande 
och lojala samt gett nya kunskaper hade 
inte gårdens verksamheter kunnat ha den 
bredd och kvalitet som den haft. Många 
tonåringar har i ungdomsledaren funnit 
tröst och framtidstro. Nu stängs och låses 
dörren på Morgongården och öppets-
kylten släcks. En epok går ur tiden men 
minnena finns kvar och många är vi som 
önskar att detta fina hus får ett fortsatt 
liv. Kanske som det var tänkt från bör-
jan: ett kulturhus!

Vill du veta hur stadsdels-
förvaltningen planerar 
framtidens fritidsverk-
samhet kan du kontakta 
Farsta SDF, 508 18 000

AmAndA
Café

Tel 93 92 80
Öppet alla dagar

Smörgåstårtor & Tårtor på betällning
Lunchservering  .  Avhämtning

Dagens rätt 75:-
Stor stark 35:-

À la carte
All mat finns 

för avhämtning
Fullständiga rättigheter

Öppettider: mån-sön 11-22
Tel: 08-94 52 02
Pepparvägen 2 

123 56 Farsta
Välkomna!
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Planer på mer hus 
i Hökarängen

Stadsbyggnadskonoret har upprättat 
ett detaljplaneförslag som innebär att 
uppförande av tre flerfamiljshus med ca 
70 lägenheter möjliggörs. 
Husen skall placeras intill Pepparvä-
gen/Munstycksvägen. Parkering för de 
boende föreslås lösas genom parkerings-
garage under två av husen. Byggherre 
blir PEAB och lägenheterna kommer att 
upplåtas som bostadsrätter.

Hökarängens 
Centrum ska 
få ett Apotek!
Kronans Droghandel slår upp 
portarna i postens gamla loka-
ler i augusti.
”Kronan” kan räkna sin historia bakåt 
till mitten av 1600-talet. Kung Karl X 
Gustav gav då ”privilegiebrev” till en 
apotekare i Göteborg. På 1700-talet 
balsamerar en senare apotekare Kung 
Karl XII:s lik efter skottet i Halden – 
blir utnämnd till hovapotekare och får 
sätta namnet ”Kronan” på sitt apotek. 
I början av 1900-talet började det 
apoteket leverera varor till landets andra 
apotek... Vi lär få höra mer om Kronans 
Droghandel i Hökarängen!

Lises Klipperi
Önskar gamla & nya kunder 
Välkomna! 
Klipper hela 
familjen

Tidsbokning! 
Drop in i mån av tid.
Öppet: Tisdag – Fredag
Semesterstängt v.27-28

Tel: 08 – 120 99 399
Sjöskumsvägen 2-4

Dags igen för världens största 
handbollsturnering på gräs!

Den 17–20 juni arrangeras Eken cup 
Flickor och pojkar, damer och herrar 
träffas, trivs och inte minst spelar hand-
boll på Gubbängsfältet. Arrangörerna, 
GT Söder, HK Cliff och AIK förväntar 
sig att 500 lag med 5000 deltagare 
anmäler sig. 

Utöver lag från hela Sverige är 
danska, norska, finska och baltiska lag 
representerade.

Eken cup är ett jättestort evenemang 
där ideella ledare och föräldrar sköter 
all logistik, mathållning och cafeterior. 

Lagen utanför Stockholm övernattar 
och äter i omkringliggande skolor.

Att cupen är spännande och kul 
förstår man då handbollsklubbarna 
återkommer år efter år trots att man 
ibland drabbats av inte alltför soligt och 
varmt väder.

Välkomna till Gubbängsfältet! 
Där får man uppleva glädje, spänning
och dramatik under fyra härliga 
försommardagar.

Snygga billiga kläder för hela familjen
Alla storlekar upp till XXXXL

R-Fashion Klädes Butik
Hökarängsplan 9
Tel: 08-724 88 34
Mobil: 073-72 36 329
Öppettider:
Månd–fred 10.00–20.00
Lörd-sönd 10.00–19.00

Nya fi na sommarkläder!
Robert Nyberg
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Förskolan Trollgården
Nu står den nya barnstu-
gan på “brända tomten”, 
långt upp på Lingvägen 
färdig. Den har byggts 
upp i moduler och ligger 
lite högt och lugnt en 
liten bit från vägen.
På förskolan finns det tre avdelningar: 
Kantarellen för blandade åldrar, 
Krokusen för mellanåldrar födda 2009 
och Kotten för de minsta som är födda 
2010. Förskolan öppnades den 5 april 
och beräknas att vara fullbelagd efter 
sommaren med 45 barn.

När jag kom dit möttes jag av tre 
positiva tjejer som jobbar på avdel-
ningen Kotten, det var Sanna som är 
förskolelärare, Cissi och Najla som är 
barnskötare.

På varje avdelning jobbar tre per-
soner, varav två barnskötare och en 
förskolelärare. I köket som är ett mot-
tagningskök, jobbar en person.

Förskolan är “Reggio Emilia”-
inspirerat, vilket bl a innebär att 
man uppmuntrar barnens kreativitet, 
individualism och att utveckla barnens 
uttrycksmöjligheter. Reggio Emilia är 
en pedagogik från staden med samma 
namn i norra Italien.

Utemiljön på Trollgården var ännu 
inte riktigt färdig då jag var på besök 
men kommer säkert att bli lika fin som 
inomhus. Där finns små söta möbler 
och roliga leksaker för de små.

Om jag hade varit liten, så hade jag 
velat gå på just den här förskolan, den 
verkar att bli väldigt mysig!

   
  Kerstin Björkman

Surr-surr - Hökarängens filmklubb
Nu startar återigen filmklubben Surr-surr* i Hökarängen. 
Det är Konsthall C i samarbete med 
hyresgästföreningen Vävstolen som an-
ordnar filmvisningar med ”önskefilmer” 
valda av boende i området. 

Idén bakom filmklubben är att alla 
är välkomna att bidra till filmprogram-
met genom att önska en film. Alla skäl 
är lika viktiga – det kan handla om ett 
personligt minne, en intressant konst-
form, att filmen spelades in i Hökaräng-
en eller helt enkelt en favoritfilm.

På visningen får man presentera sin 
film, berätta varför man vill visa just den 
och kanske leda ett samtal kring filmen 
efteråt. Filmklubben lanseras i samband 
med Hökarängens dag! Då anordnas 
också det första filmprogrammet, med 
en visning fredagen den 13 maj önskad 
av Konsthall C och en visning önskad 
av Vävstolen lördagen den 14 maj. Tider 
och filmer kommer att annonseras i 
trapphus och på anslagstavlor.

Surr-surr säsongstartar sedan med 
Hökarängsbornas egna önskefilmer 
hösten 2011.

Pannrummet
Under 2011 kommer Konsthall C, 
genom Stockholmshem, att ta över det 
före detta Pannrummet i samma hus 
som konsthallen. Den enorma lokalen 
är på över 100 kvm och har en takhöjd 
på närmare 10 meter. Här kommer att 
hållas skilda aktiviteter som releaser, 
artist talks, föreläsningar, screenings, 
kurser, sociala aktiviteter, studiecirk-
lar, undersökningar och performance. 
Tanken är att Pannrummet också skall 
kunna stå till förfogande för det lokala 
föreningslivet.

Det kommer att hållas en öppen 
visning av Pannrummet under Höka-
rängens dag den 14 maj 2011.

*Surr-surr var namnet på den filmklubb 
som visade barnmatineer på Fagersjögår-
den under 50-talet.



Välkomna att se utställningarna – 
faktiskt dygnet runt – genom fönstren 
i Hökarängens Stadsdelsråds lokal 
Sirapsvägen 3, nära T-banans södra ut-
gång. Utställarna anger själva i fönstret 
om och när de har öppet.

Kemi & Konst i Konstiga Fönstret
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Vårsäsongen 1 april–9 juni: Enskilda 
utställare kan, om de vill, anknyta till 
dess teman: Industri, Kärleken, samt 
Vatten & Luft.

Sommarsäsongen 10 juni–18 aug: 
Varmt! Samlad kemi-utställning om: 
Vatten & Luft, Hållbar utveckling, samt 
Idrotten.

Höstsäsongen 19 aug–8 dec: Enskilda 
utställare kan om de vill anknyta till: 
Idrotten, Kommunikation, Hälsan, 
Mat samt Alfred Nobel Därefter samlad 
kemi-utställning till slutet av Kemins År 
och en bit in på  2012.

Kyrkvärd Kjell Aggefors som är ansvarig 
för kyrkans inventarier tar av Britta Pär-
lebo emot Hökarängens Stadsdelsråds gåva

Hökarängens Stadsdelsråd har till minne därav, som gåva, till Kyrkorådet i Farsta 
församling överlämnat idéskisser för den helt unika ljusbäraren ”PAX” / FRED. 
Britta, som är hökarängsbo sedan 1954, formgav ljusbäraren 1992 med tanke på 
fredens kapell i Uppsala Domkyrka, men reserverar den nu för Söderledskyrkan, 
att helt förfoga över.

Söderledskyrkan 50 år

Ljusbäraren är tänkt att utföras i smide och färgat glas, med många symboler i 
former, antal och färger:
SKEPPET högst upp – Kyrkan, OIKOUMENE – grekiska för ekumenik, samver-
kan, världsfred och förståelse, KLOTET – Jorden, mänskligheten
REGNBÅGEN – 9 meridianer med ojämna glasklumpar i spektrums färger sam-
manbinder Himmel och Jord, ANDENS NIO GÅVOR – Kärlek, glädje, frid, 
tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och återhållsamhet – som tex-

ter på 9 plattor i ekvatorplanet i ett 
”enneagram”-mönster uppbyggt av 3 
sammanlagda liksidiga trianglar.
FRED – Ordet skrivet på 9 olika språk 
på ringen runt ekvatorn: Svenska/FRED, engelska/PEACE, tyska/FRIEDEN, 
franska/PAIX, italienska/PACE, spanska/PAZ, finska/RAUHA, ryska/MIR,
grekiska/IRFNI 
LJUSEN – Om man väljer radien 1 meter  för ljusbäraren, får det plats 45 små 
ljushållare på ekvatorplanets trianglar. Stort tändljus i den gjutna foten.
FOTEN – Grunden för allas vår tillvaro / Text: FRID VARE MED EDER!

Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Christer Malmberg
En liten egen förort 
i Farsta. Det finns en 
bekväm kommunal 
kommunikation. 
Det allra bästa är vårt 
lilla ”naturreservat”, 
Fagersjöskogen.

Antonia Nyström 
Sandman
Lugnt och tyst. 
Närheten till både 
kommunikationer 
och naturen.

Astrid Nyström
Jag tycker om mitt dagis. 
Jag tycker också att det är 
roligt att åka tunnelbana 
från Hökarängen, men 
ännu bättre att komma 
hem till Hökarängen 
igen. Men allra bäst är 
lekparken Fagerlid.

Dick Nordell
Mysig bebyggelse med 
fin arkitektur. Flyttade 
hit för att Martin-
skolan finns här. 
Fagersjöskogen, som 
är helt outstanding.

Signe Nordell
Jag gillar allting här i 
Hökarängen. Jag gillar 
båda mataffärerna 
som är bra på olika 
sätt. Gillar också 
skogen och Martin-
skolan, som jag har  
gått i i nio år.

Solveig Johansson
Jag har alltid trivts här 
och har bott här i 63 år. 
Det är lugnt, tyst och 
skönt. Bra även för oss 
gamla, som har den lilla 
lokalbussen. Här har 
det även varit bra för 
våra barn att växa upp.

Förutom de utställare, som presentera-
des redan i marsnumret, ställer följande 
ut fram till sommaren:

27 maj–2 juni Pelle Piano: “Ett alter 
ego ställer ut”– fotografier i gammal 
Hollywood-anda... 

3–9 juni Ulla Winblad: ”Stämningsbil-
der i olja och akryl”

Postens 
utlämningsställe

Tel 94 18 49

Handla hos 
din lokala 

ICA-handlare
Det lönar sig!
Trevlig sommar!

önskar Lars-Göran 
med personal

Postens 
utlämningsställe

Tobaksvägen 4
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Stallföreningen 
välkomnar nya och 
gamla besökare 
till stallet på 

Onsdagsvägen 11.

Lördag den 21 maj har vi Agility på 
programmet Ta med din hund och låt 

den pröva på vår bana!
Vi har Agility-instruktör som hjälper 

dig och din hund. 

Ponnyridning kl. 12.30-13.45
Klubbhuset är öppet mellan 

12.00-15.00
Korvgrillning och café  

Bli medlem!
Ring till Stallet för mer 
information 604 65 75 
besök gärna vår blogg 

www.starrmyran.blogg.se
Välkomna!

     Hökarängens 

Klippotek
Professionell hårvård 

för hela familjen
Frans- och brynfärgningar

Hökarängen Centrum
Öppet mån-fre 10.00-18.00, lör 10.00-14.00

Tel 08-94 51 50

Hökarängsskolan – från 6 till 16 år

Elevernas utveckling styr ut-
bildningen
–  Vi ser alla elever som individer och 
runt detta har vi format vår pedagogik, 
säger rektor Heidi Hård af Segerstad. 
Elever har olika lärstilar och vi låter dem 
prova sig fram till vilka faktorer som pas-
sar deras inlärning bäst. Vissa gillar att ha 
tyst, andra vill ha rörelse omkring sig och 
en del lär sig bäst genom grupparbeten.

Men lika viktigt för elevernas ut-
veckling är engagerade lärare och smarta 
tekniska hjälpmedel, som våra interakti-
va tavlor ”Activeboards” till exempel. De 
öppnar för en modern och pedagogisk 
undervisning som låter eleverna vara 
delaktiga under lektionerna. 

Förskoleklass
Som 6-åring börjar man i en förskole-
klass, vilket är en övergång från förskola 
till grundskolan. Här startar barnen re-
san som elever och det är ett spännande 
år då skolämnen introduceras genom lek 
och skoj. Eleverna får också lära sig att 
bli självständiga i större grupper.

Efter det här året är barnen förbe-
redda för skolan och har skaffat sina 
första klasskompisar, vilket gör skolstar-
ten ännu smidigare. 

Klass 1-3
Eleverna börjar utforska skolans alla äm-
nen och vi lägger stor vikt vid att skapa 
en atmosfär som stimulerar nyfikenhe-
ten och lusten att lära. Kunskapen får 
smälta in i leken på ett naturligt sätt. 

Eleverna har samma klassrum och 
samma lärare genom hela lågstadiet 
för att skapa den trygghet som behövs 
för att lära sig. En viktig del i elevernas 
utveckling är att de känner att ”jag kan” 
och här kommer läsningen in som en 
pusselbit som stärker självkänslan. De 
får även börja läsa läxor. Läxorna kan de 
förresten ta med sig till ”Läxstugan” på 
skolans fritids.  

Redan från första klass får barnen 
röra på sig. Två gånger per dag har klas-
sens pedagoger roliga rörelseaktiviteter 
som hjälper eleverna att utveckla koor-
dination och koncentrationsförmåga, 
men det är också en välkommen paus 
för alla med ”spring i benen”.  

Klass 4-6
Utbildningen blir både bredare och 
djupare och eleverna får lära sig att ta 
mer ansvar. Projektarbeten som följer 

aktuella händelser blir ett naturligt sätt 
att få upptäcka världen, både genom 
historia, geografi, fysik och skolans alla 
andra ämnen. 

Men vi öppnar också dörrarna till 
musikens värld. Tillsammans med enga-
gerande musiklärare får eleverna skapa 
egna shower och lära sig spela instru-
menten som finns i pop- och rockband. 
Just musik är ett kul sätt att lära sig att 
nå långsiktiga mål genom att öva. 

Skolan har en lång och fin idrotts-
tradition med en egen idrottshall som 
används flitigt för att få in mycket mo-
tion på skoltid. 

Klass 7-9
Det här är en spännande tid för eleverna, 
det är grundskolans final och Hökarängs-
skolan erbjuder en bred och utvecklande 
utbildning med möjligheten att välja för-
djupning i våra populära profiler Musik, 
Idrott, Basket och Bild & form.

Möjligheten att välja så många olika 
profiler gör skolan attraktiv och dyna-
misk, både för lärare och elever. 

Eleverna som tar examen här har 
en solid bas att stå på och har med sig 
många oumbärliga verktyg från våra 
olika lärstilar för att lyckas bra med 
fortsatta studier. Men viktigast av allt 
är förmodligen självkänslan: att vara 
individuell i en grupp.

Välkommen till Hökarängsskolan!

www.hokarangsskolan.stockholm.se
Tel 08-508 47 550

Hökarängsskolan erbjuder en bredd i utbildningen som ger eleverna en bra bas att stå på och 
som gör dem trygga i sin utveckling. Samtidigt lämnar skolan stor plats för eleverna att vara sig 
själva. Här kan eleverna gå hela vägen från förskoleklass ändå upp i högstadiet.



Hökarängsnytt ges ut 4 gånger per år av Hökarängens Stadsdelsråd, en paraplyorganisation för föreningarna i Hökarängen. Informationsgrup-
pen, som gör tidningen är: Louise Modig Hall, Magnus Clarholm, Britta Pärlebo, Kerstin Björkman, Gunnar Andersson.  Ansvarig utgivare Louise 
Modig Hall. Redaktionen når du via info@hokarangenssdr.se

 

Vill du veta mer om Boendedialogen?  
www.boendedialogen.se

Boendedialogen i  
Hökarängen 12-14 maj!
Våren 2010 kom flera hundra Hökarängsbor till Boendedialogens 
dialogdagar för att tycka till om sin stadsdel. Många av er berättade 
att ni trivs bra i Hökarängen och uppskattar mångfalden, grön- 
områdena och era grannar. Men för att göra Hökarängen ännu 
bättre ville ni till exempel ha ökad trygghet, fler aktiviteter för  
unga och ett mer levande centrum.  Så detta är några av de  
projekt vi jobbat med sedan dess!

Nu vill vi gärna visa vilka förbättringar som gjorts sedan förra  
året och kommer därför till Hökarängsplan 12-14 maj.  
Dessutom bjuder vi då på underhållning för både stora och små.

Hjärtligt välkommen!
*Gäller endast dig som bor i hus ägt av Stockholmshem, Svenska Bostäder eller 
Familjebostäder. Övriga deltagande har chansen att vinna ett presentkort.

Boendedialogerna genomförs av stadens bostadsbolag Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder  
i samarbete med Hyresgästföreningen och Stockholms stad. www.boendedialogen.se

Vinn en
månadshyra!*
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Stockholmshem gör en 
utvecklingssatsning i Hökar-
ängen och den 1 mars star-
tade ett tvåårigt projekt. 
Syftet med projektet är att öka Höka-
rängens attraktivitet hos befintliga och 
potentiella bostads- och lokalhyresgäster. 
Hökarängen ska dessutom vara socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Emma Henriksson, civilekonom och 
samhällsplanerare, är projektledare för 
utvecklingssatsningen. Hon kommer 
närmast från Fastighetsägarna Sverige 
där hon jobbade som utredningschef 
och näringspolitisk expert. 

– Stockholmshem äger en stor del av 
Hökarängens fastighetsbestånd, vilket 
gör det möjligt för oss att ta ett helhets-
grepp, säger Emma.

Bertil Andersson stärker upp i pro-
jektet som en extra förvaltare. Han har 
jobbat sju år som förvaltare i Stock-
holmshem. Han har dessutom haft egen 
byggfirma och jobbat med känslogrup-
per inom vården. 

Stadsdels-makeover i Hökarängen

– Jag hade knappt hört talas om 
Hökarängen innan jag började jobba 
med projektet. Jag tycker mycket om 
stadsdelen. Det som gör den så speciell 
är den ovanliga arkitekturen och de 
kreativa och engagerade människorna 
som vill bidra till områdets utveckling. 
Vi hann knappt installera oss förrän 
folk började ringa på dörren och visade 
intresse för våra lokaler.

Emma hade varit en del i området 
och kände till den fina arkitekturen, 
men håller med Bertil om att den 
engagerade befolkningen var en mycket 
positiv överraskning.

– Vi ser att en generationsväxling 
har påbörjats. Här finns en kreativ 
befolkning och mycket konstnärlig verk-
samhet, vilket är jättekul. De boende 
sitter på ett socialt och kulturellt kapital 
som det är viktigt att ta tillvara på, säger 
Emma

Fastigheterna i Hökarängen är av 
den åldern att de behöver rustas upp, 
många har nyligen genomgått ett stam-
byte och i samband med detta också en 
renovering av badrummen. I återstå-
ende upprustningar kommer vi att ta 
ett helhetsgrepp och se över hur vi kan 
få stadsdelen ännu mer hållbar och att-
raktiv. Det handlar bl a om att energief-
fektivisera utan att förstöra de kvaliteter 
som finns i arkitekturen.

Stockholmshem och Familjebostä-
der har genomfört en boendedialog i 
stadsdelen i samarbete med Stockholms 
Stad och Hyresgästföreningen. Under 
boendedialogen var det många boende 
som ville se att centrum utvecklas. 
En viktig del i arbetet blir därför att 
utveckla centrum så att det blir tryggare 
och mer livskraftigt. 

Bertil Andersson och Emma Henriksson 
– Stockholmshems duktiga stadsdels-stylister


