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HÖKARÄNGEN

Efterlyses: miljömedv

Åsa Stenmark är projektledare i
Hökarängen och hoppas nu på att
komma i kontakt med engagerade
Hökisbor.

Bor eller jobbar du i Hökarängen och har massor av
idéer om hur energianvändningen i ditt område kan
förbättras? Då är det du som
behövs till miljösatsningen i
Hökarängen.
Hållbara Hökarängen, som
vi skrivit om tidigare, är ett
projekt som Stockholmshem
drivit sedan 2011 för att
utveckla Hökarängen till
en socialt, ekologiskt och

ekonomiskt hållbar stadsdel.
Förutom centrumutveckling
och satsningar på den konstnärliga verksamheten har
det handlat om att ta ett helhetsgrepp för underhållet av
fastigheter och hållbarhetsinvesteringar i områdets hus.
– Men det är de boende
som betyder mest för hur
långt vi kan nå för att minska
vår miljöpåverkan. Tillsammans kan vi påverka det
mesta, från hur mycket el och
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vatten vi förbrukar till hur
vi transporterar oss i Hökarängen, säger Åsa Stenmark
på Stockholmshem.
Mer samverkan
Åsa är projektledare för den
nya miljösatsningen inom
Hållbara Hökarängen, där
man vill hitta svaret på
frågan: ”Hur kan vi som
fastighetsägare, tillsammans
med boende och verksamma
i Hökarängen, samverka för

HÖKARÄNGEN

vetna Hökarängsbor!
Miljösatsning i
Hökarängen
• Projekttid: Till och med
år 2014
• Syfte: Att hitta hållbara
lösningar för att minska
användningen av energi
och andra resurser
• Kontakt: Åsa Stenmark.
Telefon 08-508 39 119,
epost: asa.stenmark
@stockholmshem.se
Projektet är en del av
Hållbara Hökarängen.
Ett levande centrum med verksamheter som finns kvar på lång sikt är en viktig
del av Hållbara Hökarängen.

att minska användningen av
energi och andra resurser?”
– Vi vet att det finns massor
av idéer och engagemang i
Hökarängen. Det ser vi inte
minst i samband med Hållbara Hökarängens arbete och
det är därför vi valt att satsa
på miljöfrågorna just här.
Nu vill vi se hur långt det är
möjligt att minska användningen av energi och andra
resurser tillsammans med de
som bor och jobbar här.
Efterlyser engagemang
Några av de frågor Stockholmshem vill jobba med i
Hökarängen är bilpool, närodling, insamling och återanvändning av kläder och

möbler, matavfall, studiecirklar och inspirationskurser. Men framför allt
ska man utgå ifrån vad de
boende i området vill göra.
– Vi vill att arbetet ska
baseras på kontakt och
dialog med dem som bor
i Hökarängen och tror att

det finns många tankar och
idéer att hämta inspiration
från, säger Åsa Stenmark,
och avslutar med en uppmaning:
– Hör av er till mig om ni
är intresserade av att vara
med på något sätt. Alla förslag och idéer är välkomna!

Klipp ut kupongen och få

10%tt
raba

10% rabatt
på valfri vara.

Rabatten gäller valfri vara i sortimentet.
Dock ej läkemedel eller varor på recept.
Giltig t.o.m. 31/12 2012. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Kupongen endast giltig i Kronans Droghandel Hökarängen.

Vi har öppet:
Vardagar 10–18

Du hittar oss här:
Hökarängsplan 18

Stockholmshemmet Special – Hökarängen Hösten 2012 3

HÖKARÄNGEN

När trollen kom till Hökarängen
Trollskogen är redan en populär
plats att besöka i Hökarängen.

Från en gammal lekplats med
trasiga redskap till en spännande trollskog med roliga
lekmöjligheter.

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

Den som kikat in i skogen
mellan Tobaksvägen och
Piprensarvägen har förmodligen lagt märke till de nya
invånarna som flyttat in.
Numera håller ett gäng troll
till i skogen, bland annat

trollmor och hennes elva
små trollungar. Trollskogen
är ett samarbete mellan
Stockholmshem och Hyresgästföreningen.
Roligt alternativ
Fokus har varit att behålla
naturkaraktären i området.
Blåbärsris och nya lärkträd
har planterats in och trollen
är skapade av dalakonstnä-

Felanmälan
Bredbandskundtjänst
08-508 39 050
08-508 39 090
Mån–tor 07–16, fre 07–14
Övriga tider 08-660 82 00 (Akuta fel, Jouren)

ren Torbjörn Lindgren, som
skulpterat dem med motorsåg.
– Här kan barnen leka och
få en förståelse för naturen,
säger Annika Hjelm Lindeberg på Stockholmshem.
Hon berättar att trollskogen redan är välbesökt och
att många uppskattar ett
alternativ till de traditionella
lekplatserna.
– Dessutom är det kittlande
för barnens
fantasi,
trollen är
lockande
men vissa
ser ju lite
läskigare ut
än andra,
Annika HjelmLindeberg,
säger
parkförvaltare
Annika.

Störningsjouren
08-658 11 60
Fre–lör 20–04
Sön–tor 20–03

De van
anmäle ligaste felen
r du en
klast på
stockho
lm
– dygne shem.se
t runt!

Förvaltning, underhåll, tillval, störningsärenden dagtid
Mån–tor 08.15–16, fre 08.15–15
Distrikt Sydöst: 08-508 39 054, Skarpnäcks Torg 8, Skarpnäck
Växel
08-508 39 000
Mån–tor 08.15–16
Fre 08.15–15

Kontrakts- och hyresbetalningsärenden, bostadsuthyrning,
lokaler (kontor, butik, lager, hobby)
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