
Hökarängens Företagarförening är en 
sammanslutning av företagare som driver 
verksamhet i Hökarängen. Föreningen 
verkar för att det blir ett företagarvänligt 
klimat i Hökarängen så att fler företagare vill 
etablera sig i stadsdelen.  

JULMARKNADEN • HÖKARÄNGENS DAG

FÖRETAGARFÖRENING

Hökarängens

HEMSIDA

Hökarängen är en stadsdel i Farsta 
stadsdelsområde i Söderort i Stockholms 
kommun.

Hökarängen planerades under 1940-talet 
och majoriteten av bostadsområdena 
byggdes 1946-1954.

Den bilfria centrumanläggningen ritad av 
David Helldén kom att bli stilbildande för 
planeringen av nya förorter i Sverige. 
Gågatan räknas som Sveriges första.

Stadsdelen gränsar till Gubbängen, 
Sköndal, Farsta samt Fagersjö.

BBefolkningsmängd 2015 ca 10000 personer.

Mer info går det att läsa om under :
hokarangenicentrum.se/om-hokarangen/

VISSTE DU ATT ...
FÖRETAGARFÖRENING

Hökarängens

www.hokarangenicentrum.se

info@hokarangenicentrum.se



Välkommen som medlem i Hökarängens 
Företagarförening – för dig som driver 
någon form av verksamhet i Hökarängen!! 

Som medlem erbjuds du vara delaktig i det 
utvecklingsarbete som ständigt pågår i 
Hökarängen med företagssamverkan, 
nnätverk och informationsutbyte.

Företagarföreningen strävar efter att 
skapa god kommunikation mellan 
lokala företag och föreningar genom att 
agera som kontaktskapare. Detta genom 
att inbjuda till två medlemsmöten under 
året, utöver det lagstadgade årsmötet, 
ssamt även bjuda in till mer informella 
frukostträffar.

Medlemsmöten:
Vid dessa två tillfällen informeras föreningens 
medlemmar om aktuella förändringar i 
stadsdelen, om politiska beslut och om 
medborgarmöten.
DDet informeras även om övriga frågor och 
önskemål som kommer från Företagar-
föreningens medlemmar och sätts på 
dagordningen.

Frukostträffar:
Vid dessa träffar får vi tid att prata allmänt. 
Ibland samtalar vi kring ett förutbestämt 
äämne, ofta med en inbjuden gäst som 
inleder med ett kort anförande.

Företagarföreningen står som en av 
värdarna för de två större årliga 
evenemangen: 
Hökarängens Dag i maj samt 
Hökarängens Julmarknad vid första Advent

Som medlem kan du få : 

--  möjligheten att ta del av lokala kollegors 
erbjudanden och yrkeskompetens.

-  rabatter hos lokala och regionala föreningar 
och företag.

-  delta i Företagarföreningens olika evenemang 
till reducerat pris.

-  delta i annonseringen i Hökarängsnytt, din 
llokala tidning, till föreningens avtalspriser.

-  presentera verksamheten på Företagar-
föreningens hemsida: 
www.hokarangenicentrum.se

Som inbetald medlem får du medlemsdekal och
medlemsmatrikel.

Styrelse

Ordförande 
Andrej Dahlin - Klear AB
andrej@klear.se
Tel: 076 1917808
Sekreterare
SStaffan Tapper - ZOEN ab
staffan.tapper@zoen.se
Tel: 073 3390645
Kassör  
Kate Catherine Arnelöf - Friskvård För Dig
arnelof@tele2.se
Tel:  070 4973155
LLedamot
Andreas Olsson - Olssons Cykelverkstad
jonesjohnhenry63@gmail.com
Tel:  073 5536014
Ledamot & Medlemsskapsfrågor 
Susanne Bruun - Akuzonhälsan 
info@akuzonmassage.se
TTel: 070 9795798
Revisor
Susann Vikner - GiSus Redovisning AB
susann@gisus.se
Tel: 08 6041800
Suppleant
Gudrun Werlin - Mini Outlet
iinfo@minioutlet.se
Tel: 08 533 375 00
Suppleant
Cajsa Lindberg - Konditorn & Bagarn
cajsa@konditornochbagarn.se
Tel: 08 42060060 

Bankgiro 470-2478 

KONTAKTUPPGIFTER


