Sommar 2018

Järnman lägger ner
Hemmafest i Hökarängen
Trädgårdstadsföreningen 70 år

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

Invigning av nya lokalen för
Lokala Hyresgästföreningen
i Veckodagsområdet!
Den 2 juni har vi öppet hus kl. 11–16
för hyresgästerna i området.
Adress Lördagsvägen 17
Hjärtligt Välkomna!

Grannskapskontoret
sommarsatsar!
Stadsdelsrådets verksamhet för unga vuxna
blommar ut lagom till sommaren, med ett program
som sträcker sig från juni till augusti.
Sophia Persdotter och Erik Annerborn som jobbar
på Grannskapskontoret lovar spännande workshops och evenemang med fokus på
konstnärliga uttryck och social organisering.
Under sommaren kommer unga vuxna bland annat att få prova på att trycka
T-shirts, utveckla sina sociala medie-kunskaper och lära sig skriva för web med Ida
Therén (tidigare skribent för bl a Rodeo och ETC). I Augusti avslutas programmet
med ett stort event som än så länge bär det lite torra namnet Lokaltinget.
– Jag ser Hökarängen som en knytpunkt som länkar samman flera stadsdelar
utanför Stockholms innersta krets, säger Erik. Med busslinjerna 172 och 173 nås
vi lätt av unga från Skarpnäck, Huddinge, Skärholmen och till och med Fittja.
Grannskapskontoret ska bli en plats där unga från Farstaområdet skapar kulturhändelser för hela Söderort.
Sommaren inleds redan 2 juni med en gratis brunch för unga vuxna i samarbete
med nätverket Stockholmsskolan. Förutom mat kommer utlovas tung musik och
eventuellt ett par framträdanden.
– Grannskapskontorets fokus är ungas rätt och möjlighet att utveckla sin stadsdel. Kultur är ett fantastiskt verktyg att både förstå och påverka sin omgivning,
menar Erik. Genom att låta ungas perspektiv och konstnärliga uttryckssätt ta plats
i det offentliga rummet utmanar vi gamla idéer om att bara äldre, utbildade människor kan beskriva vår gemensamma verklighet. Det är avgörande för ett dynamiskt
samhälle som håller i längden.

Centrumtorget – en hemmafest i Hökarängen.
Varmt välkomna till Centrumtorget, 19-26 maj på torget i Hökarängen.
Under en vecka i maj bjuder Bomassan
och Spridd in till samtal runt köksbordet. Då blir det middagsbjudningar,
diskussion och utställning på torget i
Hökarängen. På plats byggs ett långbord
och ett tillfälligt kök. En utställning
sträcker sig runt Hökarängen och en
cykelkarta kopplar samman Söderort.
Samtalet sipprar ut från vardagsrummen
och kopplar an med staden. Torget, ett
vardagsrum utan tak.

Under veckan vill vi diskutera:

# Hur bor och lever vi?
# Hur möts vi?
# Hur ser våra gemensamma rum ut i
staden?
# Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande?
Spridd och Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang. Kunskapen finns på
platsen!

Schema för veckan:
Lördag 19 maj kl. 13-17
Vernissage och middagsbjudning 1 – Gratis mat och
samtal om Stockholms bostadspolitik.
Söndag 20 maj kl. 13-16
Cykelkök och lansering av Cykelkartan
– en cykelkarta som knyter samman
stadsdelar i Söderort.
Måndag 21 maj kl 18.00
Hökarängsgillet – ett täljargille för dig som
gillar slöjd.
Tisdag 22 maj kl 16.00
Brödgille – Brödmassan <3 Hökarängsgillet,
tillsammans bakar vi bröd och täljer.

Hökarängens Stadsdelsråds hemsida:
www.hokarangenssdr.se
Omslagsbilden:
Expenderbultar hos Järnman
Foto: Pelle Piano
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Onsdag 23 maj kl. 18
Middagsbjudning 2 – Gratis mat och samtal
om Stockholms bostadspolitik.
Torsdag 24 maj kl. 18
Middagsbjudning 3 – Gratis mat och samtal
om Stockholms bostadspolitik.
Fredag 25 maj kl. 18
Filmvisning tillsammans med Archfilmsthlm.
Lärdag 26 maj
Hökarängens dag

Järnman tackar för sig
Efter 70 år stänger Hökarängens äldsta centrumbutik för gott
Till Järnmans järnhandel har man
kommit för att köpa allt möjligt (och
omöjligt) i över ett halvt decennium.
Butiken är omåttligt innehållsrik. Delar
av inredningen och även produktlagret
sträcker sig ända tillbaka till då butiken
öppnades 1948.
– Tiderna förändras och vanor byts
ut, säger Lasse som tog över butiken
efter sin far, Ove, i slutet på -80 talet.
Ove fortsatte att jobba till år 2000.
– Mycket köptes förr i den lokala
järnhandeln. För egna reparationer,
komplettera verktygslådan, tillbehör för
hobbyproduktion och alla möjliga ting
till hem och hushåll, säger Lasse. Men,
idag är det enkelt att beställa olika varor
på internet. Man har inte samma tid och
vana att ordna och fixa hemma längre
vilket märkts hos Järnman, fortsätter
han.
– Trots stort stöd från boende, kollegor i både centrum och branschen så
mäktar man inte med att arbeta så här
mycket. Konkurrensen är brutal från
stora aktörer och stenhård från internethandeln, säger Lasse.

Ett leende och god service är så
viktigt.

Butiken har strävat efter att vara en
fullserviceaffär i gammal god anda i alla
tider. Att vara tillgängliga och ha hög
serviceanda. Att alltid ge kunden ett leende även om det är stressigt.
Stödet har alltid varit stort från alla
som bor i trakten. Många kunder rekommenderar butiken till bekanta som
sökt ”det man omöjligt kunnat hitta
någonstans”.
– Ofta fanns det hos oss, skrattar
Lasse.
Men nu är alltså åren med ljusstark
julskyltning, glänsande kopparskålar,
regnmätare i form av Kronblom och
prydligt uppradade verktyg för sommarens trädgårdsarbete i skyltfönsterna
förbi.
I mitten av juni är det dags för butiken att stänga helt. Under våren kommer Lasse tillsammans med sina två anställda att arbeta med att sortera ut och
plocka fram alla fantastiska produkter
från lager och hyllor.
Fynd från 50-talet finns alltid i gömmorna – för den som söker ett unikt
möte med en fantastisk butiksmiljö gäller det alltså att passa på.

Efter sommaren är Järnmans Järnhandel alltså borta. Saknaden till alla
kunder och vardagsmöten kommer att
bli stark. Lasse har arbetat nästan dag
som natt i flera år med att hålla igång
butiken, hålla ordning på lagret och
beställa produkter.
– Jag hoppas att jag får lite tid att
vara ute på sjön med båten i framtiden
och ta lite semester, säger Lasse med lite
eftertänksamhet på frågan om vad han
ska göra sen.
– Men framför allt vill jag nu tacka
alla underbara kunder som besökt oss
under alla år!!!
Vi tackar Lasse för att han under så många år hållit igång en av
Stockholms äldsta och charmigaste
järnhandelsbutiker.
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Friskvård För Dig,
Sirapsvägen 33,Hökarängens C.
Sirapsvägen
!Hökarängen

Arnelöfs Massage, Friskvård & Rehab!
Klassisk massage, Laser och !
behandling av smärtproblem!

!

Boka tid på bokadirekt.se!
eller mob. 070-497 31 55!
Kate Catherine Arnelöf!

Vi jobbar för din hälsa! Välkommen!!
!

Vi har presentkort . Bra som julklapp!!

!

Holistiska Rummet!

Alternativmedicin & Friskvård !

Klassisk Homeopati &!
Medicinsk fotvård!
Välkommen önskar Charlotte Hölttä!

!

!

mob. 0739-048923!
www.holistiskarummet.se!

Exploatering i fokus på Konsthall C
Nekro-politik
I Konsthall C:s nya utställning – Precarious terrains and entangled situations
– utforskas kolonialismens relation till
naturen. Titeln är hämtad från en bok
av antropologen Elizabeth Povinelli, och
betyder ungefär “bräckliga landskap och
hoptrasslade situationer”.
I utställningen får besökaren ta
del av konstverk som undersöker den
miljöförstöring som orsakas av det industriella maskineriet, men också olika
former av folkligt motstånd. Ett särskilt
fokus ligger på urfolkskulturer där människa, natur och andevärlden ses som
ett sammanhängande flöde snarare än
uppdelade fenomen. Denna uppdelning,
som präglar dagens samhälle, hänger
också ihop med makt – att dominerande
samhällsgrupper har tagit sig rätten att
kolonisera och exploatera både naturen (som ses som en “död” resurs) och
andra människor (som betraktas som
mindre värda). Denna förhärskande syn
på natur, människovärde och andlighet
hänger alltså ihop med frågor om såväl
klimatförändringar som rasism, forcerad
migration och de ekonomisk-politiska
systemen.
Konstverken i utställningen sätter oss
i kontakt med samhällen och grupper
från Australien, Kina, Sápmi och Svalbard, och löper genom de geologiska elementen berg/land, hav/vatten och luft/
atmosfär.
I Carola Grahns verk “Sieidevárri”
(Offerberget) ställs besökaren inför ett
uppblåsbart berg, en plastig symbol för
de samiska traditionerna kring offerplatser och naturen som portal till en andlig
värld. Plastberget talar om majoritetssamhällets ytliga syn på den samiska
kulturen, och om risken för att förlorad

Sieidevárri [Sacrificial mountain] (2016) av Carola Grahn.
Foto: Marius Langstrand Andersen
kunskap om platser som offerberg även
kan förstöra relationen till naturens andliga dimensioner.
Ayesha Hameeds ljudessä “Black
Atlantis” tar avstamp i en historisk situation där vita slavhandlare kastade svarta
slavar överbord för att drunkna. De hade
kommit på att de på så sätt skulle få ett
försäkringsbelopp som var större än vad
de kunnat tjäna på att sälja slavarna på
andra sidan Atlanten. Händelsen kopplas till myten om staden Black Atlantis,
en undervattensvärld där barnen till förslavade människor lärt sig leva på havets
botten.
Hanna Husberg bidrar med två videoinstallationer; den ena utgår från människors upplevelser av luftföroreningarnas Beijing, och den andra fokuserar på
“ingenmanslandet” Svalbard, via studier
av hur molnen och luften påverkas av

mänsklig exploatering av naturen.
Vi får även möta urfolkskollektivet
Karrabing Film Collective, som tillsammans med Elizabeth Povinelli använder
film som redskap för att gestalta alternativa bilder av livet för ursprungsbefolkningen i Australien.
Corina Oprea, konstnärlig ledare på
Konsthall C, hoppas att utställningen
skapar ett levande och samtidigt meditativt rum, där besökaren kan låta sig
reflektera och påverkas genom konsten,
och erbjuda en möjlighet att närma sig
några av samtidens svåraste frågor på
andra sätt än vad som är möjligt genom
nyheter och fakta. Utställningen visas
fram till den 17 juni, och konsthallen
har öppet som vanligt, torsdag–söndag
klockan 12-17.
Varmt välkomna!

Fatima Messili ny rektor på
Hökarängsskolan
En första hälsning från Fatima till Hökarängsnytt
Jag har nu landat på skolan och börjar
känna mig hemma på Hökarängsskolan
och Kvicken. Under mina första veckor
på skolan har jag presenterat mig för alla
elever och personal. Jag har även haft
möjlighet att få träffa en del av er vårdnadshavare vid olika föräldramöten och
vid föräldraråd. Jag tackar för att jag har
blivit varmt välkomnad av elever,
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vårdnadshavare, personal och övriga
samarbetspartners i Farsta stadsdelsområde. Det finns många bra saker som händer runt om på skolan, vilka jag har haft
förmånen att ta del av. Vi har även några
utmaningar att ta tag i. Jag kommer fortsättningsvis att informera och kommunicera med er vårdnadshavare om vad som
pågår på skolan via hemsidan

Hökarängens Trädgårdsstadsförening 70 år
I år är det dags för det lilla villaområdet i Hökarängen med 92 hus att fira 70 år. Gatorna heter
Kontoristvägen, Bokhållarvägen och Förvaltarvägen.
Sommaren 1947 (året då jag föddes)
började SMÅA sin visning av tomterna
och efterhand delades de ut. I början på
juli var alla fördelade.
För att få en tomt skulle man ha stått
i kö. Men om man hade många barn
kunde man få förtur. På Förvaltarvägen
var en del hus större, där hade jag en
klasskamrat som hade 8 syskon (de var
alltså nio barn).
På den tiden var priserna lite lägre än
idag, men även penningvärdet. Mellan
19.000 och 23.000 kronor kostade ett
hus att bygga. Kontantinsats fordrades
även då. Mina föräldrar hade inga pengar, men ägde varsin tävlingskanot som de
sålde och fick ihop 300 kr.
Vi kom igång bland de sista med vårt
hus, eftersom vi fick vänta på sprängning
och mycket sprängning behövdes på vår
bergiga tomt.

Här är min pappa
bra att ha. Inte heller någon gatubelysning fanns och när det regnade var det
rena rama lervällingen.
Alla helger, fritid, lediga dagar och
semestern användes för att bygga på sitt
hus.
Hösten 1948 flyttade vi in. Jag var 1
1/2 år och brorsan 4 1/2. Vi var bland de
sista men vårt hus var ändå inte riktigt
färdigt då.
Det var säkert riktigt tungt och arbetsamt! Statsläkaren bestämde senare

Morfar hjälper
Det var inte så lätt att ta sig hit på
den tiden, kommunikationerna var inte
de bästa. Med buss 75 kunde man åka
från Ringvägen till Russinvägen, som
var ändstation. Vi bodde ända borta i
Bromma. Så det blev mest att cykla hela
vägen.
Pappa åkte hit direkt från jobbet och
på lördagarna jobbade man även halva
dagarna. På helgerna cyklade mamma hit
med två små ungar på cykeln, samt en
hel del mat för helgen.
Man började med att bygga ett litet
”hus” för förvaring av redskap, regnskydd och för att fixa lite mat. Det fanns
ingen elektricitet, så ett fotogenkök var

Inflyttning!
5

att man skulle få hjälp med schaktning
av stenmassorna som blev efter sprängningen, eftersom många blev sjuka av
det tunga jobbet. Min pappa slet ut sin
rygg och hade problem med den i flera
år efter. Men huset blev fint och dit har
jag flyttat tillbaks och trivs såååå bra!
Kerstin Björkman
P.S. Mina föräldrar lever inte längre men
huset lever kvar.

Eldsjäl ordförande i PRO
Ett möte med
Bror Palmäng i
PRO:s lokal i Sköndal
Det har under flera år varit svårt för
PRO:s lokalföreningar I Gubbänge, Tallkrogen och Hökarängen att få personer
till Sina styrelser. I stället för att lägga ner
föreningarna så valde
man att omorganisera sig genom att slå
ihop sig till en stor
PRO förening med namnet Sköndal.
Ombildningen i distriktet
godkändes av riksorganisationen 1 jan.
2018.

Medlemsmöten har man en gång per
månad antingen i Sköndals
PRO lokal eller i Söderledskyrkan.
Det anordnas väldigt mycket bra och roliga aktiviteter.
Utflykter: Två gånger om året. I höstas
var man till Sala silvergruva.
I andra lokaler, såsom Sköndalsgården
är det friskvård, då förekommer bland
annat Chigong, bordtennis, lättgympa
och bowl (ett brittiskt bollspel med oval
boll). På Bordsvägen i Gubbängen har
man styrketräning.
De här roliga aktiviteterna tycks aldrig ta
slut... Räkafton, grillafton och gökotta
och så har man också en framtidsgrupp
som planerar ännu mer kul aktiviteter.
Medlemsavgiften ligger på 325 kr/ år,
då får man dessutom en tidning varje
månad.

Bror Palmäng

Vill du bli medlem i PRO, ring Bror Palmäng och anmäl dig!
tel. 08 659 39 95.
Kerstin Björkman

Barn tycker till om nybyggen
Barnkläder av hög kvalité till lägre pris

Nu i större lokal på gå-gatan!
Massor av somriga EKO-nyheter
Hökarängsplan 9
08-533 375 00 • www.minioutlet.se

Monty
och Jag

Barn och unga tycker att det är viktigt
att få vara med och uttrycka sin mening
i frågor som berör dem. I mars har runt
100 barn och unga i Hökarängen och
Sköndal bidragit till en barnkonsekvensanalys för programförslaget för Stora
Sköndal.
Analysen används för att lyfta barnets
perspektiv såväl som barnperspektivet då
det kommer till stadsbyggnadsprojekt
eller en verksamhet som kan komma att
påverka barn. Genom detta säkerställs
barnrättsperspektivet.
Det har skett genom att de deltagit
olika workshops som hållits av arkitektfirman Landskapslaget och Unga
Berättar - Kulturskolan Stockholm, ute
på skolor och i olika fritidsaktiviteter.
Deltagarna har arbetat med kartor, foton
och teckningar. De har i diskussioner
fått reflektera över vad som finns idag,

vad som kan bli bättre och vad de saknar
i området.”
Resultatet sammanställs i skrivande
stund. Nyfikna kan inom kort ta del av
barnens synpunkter på
www.grannskapskontoret@bomassan.org

Träleksaker, open-ended play,

Lise’s Klipperi

ekologiskt pyssel,

Önskar nya o gamla kunder Välkomna!

normkritiska böcker,
mjuka kompisar,
barnrumsinredning
och massa mer!

Stort ekosortiment
Monty & Jag • Hökarängsplan 14 • Vi finns på FB och Insta! • Tel 072-272 55 20
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Öppet från kl.10.00
Tis, Ons, Tors, Fre & Lördagar
Drop in i mån av tid!
Tidsbokning: 08 – 120 99 399

Sjöskumsvägen 2-4
Sem stängt: v.23 + v.29-v.33

Hökarängshjälte lämnar
Olle Jonasson har arbetat som trygghetsskapande
socialsekreterare i Hökarängen. Han har arbetat som
uppsökande inom missbruksenheten sedan boendedialogen 2010.
Olle gillar sitt Hökis.
– Det finns stor tillhörighet, mycket engagemang, kyrkan, företagarföreningen,
hyresgästföreningen, Bästa Svängen, det
finns många säger han.
– Hökarängsborna har en en känsla
för sin stadsdel, det är som en hembygd
men ändå i staden. Den känslan finns
även hos människor i utsatthet, de har
också sin plats i samhället. Det finns en
acceptans hos Hökarängsborna, en respekt för människovärdet, som man ska
vara stolt över, menar Olle.
– Stadsdelsrådet har sin stora del i
det arbetet. Det är som en stafettpinne
som löper. Nu är det Grannskapskontoret, tidigare var det Stadsmissionen å
innan dess var det…
– Trygghet är en färskvara, vi måste
bry oss. Vi måste se vad som händer. Vi
alla som medborgare, inte bara myndigheter, de ska finnas som ett stöd, inte
styrande.

– Det är bra med samarbete, Stockholmshem har gjort mycket bra, min erfarenhet av de är bra. Tyvärr när projekten är över så gäller det att kolla på vad
som händer, där kan det ibland brista
och rinna ut i sanden.
– Hökarängen är ett utsatt område,
men det finns en acceptans, säger Olle
igen. På grund av de relativt låga hyrorna
finns en bredd av människor här, och det
är mycket bra, fortsätter han.
– Hökis är inne, det finns en profil
här. Häftig arkitektur, fint centrum. Här
har man verkligen försökt att hålla ett
levande centrum. Fortsätt att hålla fanan
hög, uppmanar Olle.
Olle går vidare till en tjänst som
häktespastor i Sollentuna. Men, säger
han, – jag kommer fortfarande vara engagerad i Bästa Svängen å tur är väl det.
Det är många med mig som kommer
att sakna Olles fantastiska arbete här i
Hökarängen.

Olsson’s

Cykelverkstad
Alla slags

Reparationer & Service

av cyklar

och äldre mopeder
Öppet måndag – onsdag 10-18

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

Öppettider:
Mån – Tor 8.00 –17.00
Fred
8.00 –14.00

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

Rama in dina

KONSTVERK
OLJOR • AKVARELLER • AFFISCHER mm

Tobaksvägen 4

Stort sortiment med

Ekologiska
varor
5% seniorrabatt på alla
matvaror varje tisdag kl. 8-15

RamSyd har södra
Stockholms största
utbud av ramlister.

Öppet

Välkomna!

VARJE DAG 8-20

Bengt Karlsson
070 5208800
www.ramsyd.se
bengtkarlsson@ramsyd.se
Cigarrvägen 13
Hökarängen

Postens
utlämningsställe

Tel 94 18 49
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Det bästa med Hökarängen – vad är det?

Kurt Spreitz
Allting tycker jag.
Jag trivs bra här. Innan
jag flyttade hit så förstod
jag inte hur bra det är
här.

Karin Lampa

Allt!! Vi flyttade hit och då
var det Hökarängens dag.
Det var kanon. Sen finns det
ju Filosofiska Kaféet-bokcirkeln. Å Hökis Visrum, det
är schyssta grejer, bli medlem. Centrum är bra, inga
kedjor, många sköna grejer
i centrum, affärer, caféer på
retro- gågatan.

Helena Friberg å Stefan Eriksson
Närheten till allt. Centralt läge. Kul med ny
restaurang, levande
centrum. Det pågår
saker, det är folk hela
tiden. Det känns bra

Oskar, Gereon å Ebba
Den gamla fina gågatan.
Blandningen mellan det
gröna och stadskänslan.
Bra kommunikationer.
Centrum jättefint med
dessa fina neonskyltar,
det lyfter centrum.

Mia och Per Myrkheimr
Känslan av sammanhang,
man tar hand om historien. Upprustningen
av centrum. Restaurang
Mickel Räv, där finns bra
vegetarisk mat å många
specialrätter. Naturen som
finns, motionsslingan och
Hökarängsbadet.

BARNENS

HÖKISDAG HÖKARÄNGENS

9JUNI

CENTRUM

11-15

KARUSELLER MAT & FIKA ANSIKTSMÅLNING
MUSIK BALLONGFIGURER HOPPBORG SAMITA

Världens största
handbollsturnering på gräs!

Världens största
handbollsturnering
på gräs!
Den 16-19 juni

Välkomna till
Gubbängsfältet

Läs mer om evenemangen på affischer och lokala informationstavlor samt på
16-19 juni
facebook.com/barnenshokisdag
eller facebook.com/hokarangenshallbarhetsfestival

”Cornelis i Hökis”-dagen
11 augusti kl 16-20
Kända och okända artister spelar och sjunger Cornelis
i Visrummet och på utomhusscenen. Fri entré • Välkomna!

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. 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.

