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Vi släktforskar
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Nya Peppartorget



2

Hökarängens Stadsdelsråd 
kallar till höstmöte
Torsdag den 21 oktober kl. 19.00
alla föreningar och boende är välkomna att delta.
* Emmeli Lindberg, projektledare för Boendedialogen 
   i Hökarängen, redovisar resultatet från dialogen.
   Hon förklarar även hur du kan medverka i det fortsatta arbetet.
* Bildspel från Hökarängen visas
* Vi berättar Hökarängshistorier

Plats: LH Vävstolen, Pepparvägen 9A
Mycket välkomna
Louise Modig Hall
ordförande
Hökarängens Stadsdelsråd

Ordföranden har ordet
Hökarängen jubilerar! 
Skolan fyller 60 år och kyrkan firar 50 år. 
Historiskt var Hökarängen en av de nya 
förorterna som planerades och byggdes 
längs tunnelbanan i Stockholm. Förorter-
na skapades medvetet som ett alternativ 
till innerstaden. Malmarna dominerades 
ännu vid krigsslutet av nerslitna, trånga 
och osunda bostäder. 

Utanför tullarna kunde man ta 
tillvara  luft, ljus och grönska och bygga 
rymligt med modern standard. Det 
traditionella gatunätet övergavs. Hu-
sen planerades i grannskap, åtskilda av 
grönstråk. Varje stadsdel fick ett centrum 
vid tunnelbanan med butiker, service och 
gemensamhetslokaler. Ytterstaden fick 
sin egen karaktär med en ny arkitektur, 
hög bostadstandard i blandad bebyggelse 
och stora miljövärden, inte minst genom 
närheten till naturen. 

Utanför tullarna skapades ett nytt 
stadslandskap med unika kvaliteter som 
det är värt att bevara. Vi som bor och ar-
betar i Hökarängen vet att vi har en fan-
tastisk miljö, men att stora förändringar 
skett både av människors livsvillkor 
och stadens funktion och att vi nu tar 
debatten och ger engagemanget genom 
Boendedialogen som staden igångsatt 
i Hökarängen. Centrum, barn och 
ungdom, naturen, nybyggnationer osv. 
Diskussionen kan börja på  Stadsdels-
rådet Höstmöte den 21 oktober dit alla 
föreningar och boende hälsas välkomna.
   Louise Modig Hall

Lokala Hyresgästför-
eningen Vävstolen 
kallar till bomöte
Tid: Onsdagen den 13 oktober kl 18.30
Plats: Lokala hyresgästföreningen Väv-
stolen i lokalen i gatuplanet, Pepparvä-
gen 9A, Hökarängens Centrum. 

Mötet är öppet för alla boende, inte 
bara för medlemmar.

V Ä L K O M M E N !
P.S. För alla boende i området finns där 
nu också en s.k. SERVICESTATION, där 
man bl. a. kan 
göra kopior.

Viktiga aktuella 

frågor för oss

boende behandlas 

på möte...

Hökarängsskolan invigdes på upp-
ropsdagen 1950 och i år 60 år senare 
väkomnades eleverna med ett
60 meter långt tårtbord  där varje meter 
representerade ett år av skolans historia. 
Lördagen den 25 september
bjöds det på en härlig festdag med min-
nen och bilder från starten 1950 fram 
till dagens skola. Det var full aktivitet i 
klassrummen och en konsert i ljushal-
len. På skolgården var det skoj och lek 
med hoppborg m.m. Bildspel och en 
stor fotoutställning var verksamheter
som, om du inte var med på festdagen 
kan beses, om du hör av dig till Hökar-
ängsskolans expedition tel. 508 47 550.
Läs mer om firandet på skolans hemsida 
www.hokarangsskolan.stockholm.se

Hökarängsskolan 60 år

Hem(sk)sida
Stadsdelsrådets hemsida genomgår för 
tillfället en renovering. Tanken är att 
hemsidan, eller webplatsen som det 
numera heter, ska vara intressant och 
välkomnande. Den ska framför allt vara 
aktuell! Inga gamla tips och kallelser till 
evenemang som varit för länge sedan. 

Det finns alltför många exempel på 
webplatser med stora och goda inten-
tioner, som inte uppdateras och därför 
snarast motverkar sitt syfte. Vår sida får 
inte hamna i den kategorin!

För att föreningssidan ska vara aktu-
ell krävs att den måste kunna uppdate-
ras av personer som inte är proffs. Det 
ställer särskilda krav på uppbyggnaden 
av sidan. Har du goda kunskaper i web-
design och tekniken bakom är du 
hjärtligt välkommen 
att hjälpa till! Maila 
några rader till info@
hokarangenssdr.se och 
lämna namn och tel 
så kontaktar vi dig.

Hökarängen vill sjunga!
Sökes: Körledare söks för att starta upp 
en ”FlerGenerationsKör” för alla oss 
som vill sjunga fast vi tror att vi inte 
kan!
Finnes: Ett gäng hökarängsbor i alla 
åldrar som vill sjunga i kör. Lokal med 
piano/orgel finns.
Svara till Hökarängsnytts
chefredaktör: 
Louise Modig Hall
e-post: 
louise.modighall@telia.com
eller adress: 
Hökarängens 
Stadsdelsråd
Sirapsvägen 3, 
123 56 FARSTA
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Hökarängens lunga – Vår skog  
En del kallar den Farsta-
skogen, andra Fagersjö- 
eller Hökarängsskogen. 
Kärt barn har många 
namn! Men det är vår 
”gröna lunga”.

Den omgärdas nämligen av Höka-
rängen, Farsta och Fagersjö. En liten 
skog på ca 1 km åt alla håll. Men ändå 
tillräckligt stor för att man ska kunna 
gå bort sig. Det finns många fåglar i 
den här lilla skogen och framför allt, 
många hackspettar. Där brukar också en 
kattuggla hålla till.

I skogen finns också en motions-
slinga på 3,2 km. Den är ganska krä-
vande att springa, eftersom den är rätt så 
kuperad. Denna slinga används flitigt av 
såväl löpare, stavgångare som prome-
nerande med eller utan hund. Oftast 
möter man någon människa eller blir 
omsprungen. Det finns också elbelys-
ning som slår på vid mörkrets inbrott.

En gång i tiden fanns det en stuga 
i skogen. Den hette ”Fagersjö Sport-
stuga”. Där kunde man dricka choklad 
med vispgrädde. Dit åkte man skidor 
på vintern och där fanns en ”stor” backe 

Söderledskyrkans 50-årsjubiléum
Under hösten kommer 
Söderledskyrkans femtio 
år att uppmärksammas 
och firas rejält! 

Det blir en förfest söndagen den 10 
oktober kl 16.00 på Tacksägelsedagen. 
Jubiléumskonsert med bl.a. beställnings-
verket ”Prisa Gud i hans helgedom” av 
Johannes Johansson. Medverkande är då 
Margareta Larsson (sopran), församling-
ens barn- och vuxenkörer, brassensem-
ble och slagverk, allt under ledning av 
Torgerd Riben.

Sedan blir det en fem veckor lång 
festperiod med start söndagen den 7 
november fram till och med den stora 
festen som går av stapeln söndagen 
den 12 december kl 11.00 med en 
jubileumshögmässa med bl.a. biskop 
Eva Brunne. Det blir föredrag, samtal, 
meditation, musik, andakt, utställningar 
med stor variation – allt för att berätta 
om Söderledskyrkans olika rum för 

hopp, längtan, lek, människa och fest. 
Ylva Eggehorn, KG Hammar, Helle 
Klein, Lars Björklund, Olle Carlsson, 
Bengt Göransson är några som på olika 
sätt delar med sig under festperioden. 
Dessutom kommer kyrkans nya textilier 
tas i bruk.

Så varmt välkommen att fira Söder-
ledskyrkans 50 år! 

Det finns festprogram att hämta i 
församlingens kyrkor. Se även annon-
sering i lokaltidningen Mitt i Söderort 
och församlingens hemsida www.
svenskakyrkan.se/farsta. 

som man åkte i. (Idag när man ser 
backen är den ganska liten.) Tyvärr så 
brann huset ner.

Nu när det förtätas överallt i Stock-
holms områden, hoppas 
jag verkligen att vår lilla 
skog får vara kvar.

     
Kerstin Björkman 



Utställningar på Konsthall C 
SENSE AND SENSE
Emily Roysdon med MPA
15.9–24.10 2010
 
Den New York-baserade konstnären 
Emily Roysdon presenterar sin första 
soloutställning på Konsthall C. 
”Sense and Sense” är ett projekt utveck-
lat på plats i Stockholm. Emily Roysdon 
bjöd in performancekonstnären MPA 
(New York) för att samarbeta kring en 
serie fotografier och ett videoverk, som 
är en del av utställningen. Roysdon 
har arbetat med förhållandet mellan 
användning och reglering av offentliga 
platser. 
– Jag drogs till Sergels torg som plats för 
att jag genom åren har undersökt hur 
politiska rörelser representeras. I nyare 
projekt kopplar jag det till en bredare 
innebörd i begreppet koreografi – kore-
ografi som organiserad rörelse i estetisk 
och politisk bemärkelse. 
– Min fascination för Sergels torg hand-
lar om hur platsen är planerad för 
politiska protester. Samtidigt; när man 
närmar sig själva platsen och tittar ner 
över räcket blir Sergels torg en panop-
tisk plats och en abstraktion.

Den andra delen i utställningen 
består av ett tapetprojekt där Emily 
Roysdon tapetserar ett antal platser i 
Stockholm, till exempel Stadsbibliote-
ket. 

Konsthall C, Cigarrvägen 14, 
123 57 Farsta, T-bana: Hökarängen
info@konsthallc.se  
www.konsthallc.se

Seniorer + datorer = 

2008 var hon stipendiat på Iaspis, 
då hon också presenterade sin perfor-
mance /Work, Why, Why not/ på Weld, 
Stockholm.

Emily Roysdon (1977) är en New 
York- och Stockholmsbaserad konstnär 
och skribent. Hennes projekt inkluderar 
koreografi, fotoinstallationer, grafiska 
arbeten, video, text, curering av utställ-
ningar och olika samarbeten. 

Hon är även redaktör och en av 
grundarna till den queerfeministiska 
tidskriften och konstnärskollektivet 
LTTR och ingår i bandet MEN och 

mycket annat. Under 2010 har hennes 
verk visats på ett flertal platser i Europa 
och USA.
Läs mer om Emily Roysdon:
www.emilyroysdon.com
För mer info och pressbilder:
Kim Einarsson
Tel 08-604 77 08 eller 073-346 40 07 

Efter en lång och stärkande sommar 
är det nu åter dags att luta sig över 
tan-gentbordet på sin dator igen och 
dyka lite djupare ner bland nollor och 
ettor än under förra terminen!
Under hösten på torsdagar kl. 11.00 
– 14.00 håller Ola Janfjäll en kurs i 
släktforskning med hjälp av datorer 
i Hökarängens Stadsdelsråds lokal på 
Sirapsvägen 3.

Anmälan till ola.janfjall@comhem.se 
eller tel. 08-556 80 333.

Vi drar igång som vanligt i Höka-
rängsskolan onsdagar kl. 15.00 med ett 
allmänt ”upprop”, d.v.s alla hälsas då 
välkomna, oberoende av hur mycket el-
ler litet man kan om data-datorer !

Vi planerar att ta två datasalar i 
anspråk på onsdagarna, den ena för 

rena nybörjare, den andra för lite mer 
avancerade elever.
OBS ! Ta gärna med er bärbara dator 
redan till detta första möte !

På torsdagar kl.15.00 hålls en kurs i 
Word under ledning av Bengt Sörensson 

i Hökarängsskolan. Anmälan till bengt.
sorensson@comhem.se eller 
tel. 08-604 14 28.  
Välkomna !
   Nils
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Hej! Dags att lära mer om datorer!
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Konstiga Fönstrets utställare under hösten

Kemins år i Hökarängen 
och i Världen
FN har genom UNESCO utropat år 2011 som internationellt Kemiår. I sam-
råd med Svenska Kemistsamfundet kommer Hökarängens Stadsdelsråd 
i Konstiga Fönstret att i samverkan med Hökarängsskolan verka för att 
göra KEMINS ÅR 2011 uppmärksammat i vårt närområde.
Just kemi är ju något spännande och intressant och inför framtiden absolut livsvik-
tigt för dig och oss alla. Viktigt att kunna tillräckligt mycket om för att göra de rätta 
valen – både individuellt i vår egen tillvaro och globalt i vår yrkesverksamhet.

KEMINS ÅR 2011 har ett nytt 
tema för varje månad. Vi började i juli 
2010 med vårt nya Tema-fönster och 
fortsätter under hela 2011 med hela 
utställningar under vintern och somma-
ren – omväxlande med ett tema-fönster 
bredvid våra vanliga utställare under 
våra vanliga höst- & vårsäsonger.

Du är därför redan nu varmt 
välkommen att se Konstiga Fönstrets 
Tema-fönster om Kemi!

Stadsdelsrådets lokal
Sirapsvägen 3,  
Hökarängens Centrum
Info: Britta Pärlebo
mobil: 073-669 62 70 / 
e-post: ozike@comhem.se
Vill du läsa mer om KEMINS ÅR, 
gå in på www.kemi2011.se

Clara Berglund
20 aug-2 sept

Jan Berglund
20 aug-2 sept

Patrick Sjöö
3-16 sept

Edward Hedenberg
17-30 sept

Laila Ericsson
1-14 okt

Tulla Hagström
15-28 okt

Kajsa Löv
29 okt-11 nov

Alice Norén
29 okt-11 nov

Kerstin Ståhl
12-25 nov

Hökarängens 
enda konst-
utställnings-
lokal med 
dygnetrunt-
öppet!

Välkomna in och se 
alla fina kreationer. 

Öppettiderna va-
rierar, beroende på 
utställaren, men delar 
av Konstiga Fönstrets 
utställningar kan 
beskådas dygnet runt 
– genom fönstren!

I nästa nummer 
presenteras vinterns 
utställare.

Snart går 
ridån upp...

Konstiga 
Teatern!

Mot slutet av året 
kommer det att finnas 
en liten scen med ridå i 

Hökarängens Stadsdelsråds 
lokal där även 

Konstiga Fönstret finns.

Den ridån kan vi 
låta gå upp för: 

Film • Teater • Musik
Diskussion 
Diktläsning

Högläsning • Föredrag
Berättande 

Undervisning
Frågesport 
Uppvisning

Trolleri • Demos
Tävlingar • Pantomim

Allsång 
med mera med mera...

...och våra utställare kan 
kanske 

använda scenen i samband 
med sina utställningar! 
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Musikcafé
Onsdagar, 12:30-14:30  

Fri entré! 

6/10    Dixie Group 62

13/10  Tisdagskvartetten         

20/10 Runes Kapell

27/10  Jack Lidströms Hep Cats

3/11    JazzMix

10/11   Dixie Group 62

17/11    Runes Kapell

24/11  Hasse Sporre Swing   
 Quartet

1/12    Juljazz!             

Kastanjegården 
Söndagsvägen 3, Hökarängen, 

Tel: 08-604 94 27

Fritidsverksamhet för barn 
och ungdom i Hökarängen
Träffpunkt Fagerlid
Cigarrvägen 20 . tel. 604 67 45
En parklek nära dej

Vi har öppet mån–fre 13.00-17.00    

På torsdagar är grillen igång och det går 
bra att köpa korv hos oss, eller ha med 
sig egen att grilla.

Hos oss kan du spela olika spel både 
inne och ute.

Koppla av en stund i vårat café där du 
kan köpa en kopp kaffe eller en dricka.

Vi har också Öppen förskola.

En mötesplats för småbarnsföräldrar 
med barn som är mellan 0–5 år.

Öppettider för öppna förskolan är 
Mån – Tor kl. 9–12

Sångstund varje öppetdag kl.10

Välkomna! 
Kjelle, Roger, Mona och Pia

Morgongårdens 
Fritidsgård
Söndagsv. 9 . tel. 94 59 05

Öppen fritidsgårdsverksamhet för alla 
som går i årskurs 6–9
Måndagar 18.30 – 21.30
Tisdagar 18.30 – 21.30
Fredagar 18.30 – 22.30
Söndagar 18.30 – 21.30

Tjejkväll för alla i årskurs 6–9 
Torsdagar 18.30 – 21.30

Fritidsgårdsverksamhet för 
funktionsnedsatta i ålder 13–21
Onsdagar 18–21
Söndagar 14.30–17.30

Vi har café, musikstudio, fotolabb, 
dj-bås, tv-spel, pingis, biljard, fussball, 
korpenlag i fotboll, smyckestillverkning, 
målarmaterial, datorer m.m.

Välkomna! 
Patrik

Starrmyran
Parklek & Stall
Onsdagsvägen 11 
tel. 604 42 84 (park)
tel. 605 65 75 (stall)

Parkleken är öppen mån–fre 13.00-17.00 
Välkommen till en nyrenoverad 
utelek med karusell klätterspindelnät, 
fotbollsplan, småbarnslek m.m.
Inomhus finns tillgång till sällskapsspel 
papper, kritor m.m. Grillen tänds på 
torsdagar kl. 14.00

Stallet är öppet mån–fre 14-17, 
lördag 9-15
Vi har hästar, get, kaniner, marsvin, 
katter och höns.
Måndag – fredag finns möjlighet att 
boka 30 min. ridning.
Ponnyridning torsdag 15-16 samt 
lördagar 12.30.
Välkomna!
Sussi, Charlotta, Molle

Hästmyrans 
Stallförening
Välkommen till våra  AKTIVITETSDAGAR
Vid stallet i parkleken Starrmyran         
Lördag den 16 oktober anordnar vi en loppis på rid- och 
djurprylar.

Lördag den 20 november blir det pyssel i och utanför 
klubbhuset.

Lördag den 11 december planerar vi att fira Lucia.

Varje lördagsaktivitet håller på mellan kl. 12.00-15.00, vi har 
café med korvgrillning och ponnyridning.
Våra duktiga stalltjejer planerar att varje lördag berätta om 
och visa upp något av våra djur.

Välkomna!
Stallföreningen Hästmyran, tel. 604 65 75

Jubileumskonsert 
i Söderledskyrkan

söndagen den 10 oktober kl 16.00 
på Tacksägelsedagen. 

Konsert med bl.a. beställningsverket 
”Prisa Gud i hans helgedom” av Johannes Johansson. 

Medverkande: Margareta Larsson (sopran), 
församlingens barn- och vuxenkörer, 

brassensemble och slagverk, 
allt under ledning av Torgerd Riben.
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Peppartorget – triangeln där Pepparvägen 
möter Fagersjövägen – har nu omformats i 
samband med utbyggnad av matbutiken. 
Fagersjövägen har smalnats av till ett körfält. Pepparvägen har 
närmast korsningen belagts med smågatsten. Stensättningen 
är omsorgsfullt utförd med ett vackert resultat. (Det var 
en fröjd, att se sättarna jobba!) En stor del av Peppartorget 
upptas nu av ett större antal parkeringslatser, på beläggning av 
smågatsten och avgränsade av nya murar och pollare.
En bred mittentrappa leder nu upp till huset med Kemtvätten 
och nya Hökis Krog. På markytorna har träd planterats och 

belysningen har 
utökats med fler 
lyktstolpar.
Hållplatsen för 
service-bussarna 
har flyttats närmare 
höghuset.

MatDax expanderar 
– utåt och uppåt?

Peppartorgets nya ansikte

Valresultatet i Hökarängen
Om du är nyfiken på valresultatet i respektive län/kommun/
stadsdel/valkrets så kan du gå in på hemsidan www.val.se
Där kan man studera valresulta-
tet in i minsta detalj. 
I diagrammen här ser du hur va-
let gick (valnatt) i Hökarängens 
olika distrikt. Det vore intres-
sant att samköra valresultatet 
i distrikten med uppgifter om 
utbildning, arbete/försörjning 
och inkomst.

Robert Nyberg



Hökarängsnytt ges ut 4 gånger per år varav 2-3 gånger i pappersform, av Hökarängens Stadsdelsråd, en paraplyorganisation för föreningarna i 
Hökarängen. Informationsgruppen, som gör tidningen är: Louise Modig Hall, Magnus Clarholm, Britta Pärlebo och Kerstin Björkman.  Ansvarig 
utgivare Louise Modig Hall. Redaktionen når du via www.hokarangenssdr.se

Anna & Linn:
Vi har haft det 
jätteroligt i 
Hökarängen, men 
nu åker Mamma 
och vi hem till 
Pappa i Schweiz!

Ronny Forsslöv:
Alla härliga 
människor här!
Stockholms bästa 
Parklek Fagerlid 
och IF Olympias
Bollskola!

Ulla Winblad:
Grönområdena, som
trädgårdsmästare 
Albin sköter så bra! 
Nära till vatten 
och skog. Härliga 
människor! Vill 
absolut inte flytta!
Gärna ännu fler 
kolonilotter... Bra för 
boendegemenskapen!

Edgar Muzera:
Så här glad är man
— när man
jobbar i Hökis!

Susanne Grimstig:
Uppvuxen på 
Cigarrvägen 19.
Arbetat på Posten i 
22 år.
Trivs här – nära stan 
men som på landet. 
Trevlig mix av folk.
Gamla fina 
trivsamma butiker.

Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Ingvar Enghardt:
Bott här sen 50-talet.
20 min T-bana till City!
Skog & sjö runt hörnet!
Högdalstopparna!
Bra sammanhållning 
mellan gamla & 
nya svenskar. Bra 
aktiviteter, lokaler för 
vävning och sömnad, 
Stockholmshems 
fritidssnickeri i
Konsthallshuset.


