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HÖKARÄNGEN

Ett kulturhus
i miniatyr
Jakobs och Marianas café Lokalrätten serverar lokalproducerat
och hoppas dessutom bli ett kulturhus i miniatyr. Tillsammans
med andra bildar de det nya, konstnärliga Hökarängen.
Stockholmshem har satsat
extra på att locka konstnärlig
verksamhet till Hökarängen.
Hittills har tolv lokaler hyrts
ut till konstnärlig verksamhet och i centrum har flera
restauranger etablerat sig
den senaste tiden. Området
har fått nytt liv.
Mycket mer än café
På Tobaksvägen 6, alldeles intill Ica-butiken, möter Stockholmshemmet Jakob Krajcik
och Mariana Silva Varela i
porten en blåsig vårdag. Det
ser inte mycket ut för världen när vi ses, men här finns

Växterna i fönstret har precis
slagit rot. Utomhus, på baksidan,
blir det dock ätbar grönska i form
av närodlade grönsaker.

stora planer för framtiden. På
60-talet fanns här ett café och
på senare tid en butik. Till
sommaren öppnar här åter ett
café, men här ska inrymmas
mer än så. Längst in i lokalen
blir det en konstateljé.

– Tanken är att använda
ateljén till workshops och att
konstnärer, etablerade såväl
som mindre kända, ska kunna
ställa ut sina verk i caféet.
– Vi hoppas kunna bli ett
kulturhus i miniatyr och

Hållbara Hökarängen pågår till
februari 2013.
På bloggen hallbarahokarangen.com, skriver Emma

Henriksson, projektledare för
Hållbara Hökarängen, om vad
som händer i området och vad
som är på gång framöver.

Hållbara Hökarängen
Hållbara Hökarängen är
ett utvecklingsprojekt inom
Stockholmshem för att
skapa ett socialt, ekologiskt
och ekonomiskt hållbart
Hökarängen. Området ska
utvecklas genom stärkt 50-talskänsla, ett hållbart serviceutbud
i centrum, satsningar på konstnärlig verksamhet och energioch miljösatsningar. Projektet
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Mariana och Jakob öppnar café Lokalrätten i Hökarängen till sommaren.
Våren har inneburit mycket renovering
och fix inför premiären i juni.

framförallt engagera de
som bor här i Hökarängen,
säger Jakob som tidigare
jobbat som pedagog på
Tensta konsthall.
Närodlat intresserar
En annan av ”huvudattraktionerna” på caféet blir
odlingarna på baksidan.
Här ska närodlade grönsaker
till maten odlas och till
sommaren ska man kunna
sitta ute och äta.
– Vi kanske inte kan bli
helt självförsörjande på
det vi ska odla men vi
hoppas kunna servera
lättare luncher och fika
och kanske middagar när
Konsthall C har vernissage,

säger Mariana som har lång
erfarenhet från köksarbete.
Närodlat är något som
intresserar dem både särskilt.
– Vi vet att det går att odla
urbant. Det behövs bara en
liten yta för att få något att
gro, konstaterar Mariana.
Det är kul att använda sig av
så mycket lokalt som möj-

ligt, därav cafénamnet, säger
hon glatt.

”Lokalrätten” på Tobaksvägen smygöppnar den 2 juni och håller öppet
torsdag–fredag 9–16 och helger
10–18. I augusti drar verksamheten
igång på allvar.

Hem även för fåglarna
Fåglar behöver någonstans att bo,
även på Russinvägen. För att ge
dem tak över huvudet – och framförallt för att de inte ska bygga bo
under hustaken där – får de egna
bon, ”holkar”, i träden intill.
Andra fåglar, här i sten, pryder
istället portarna, bland annat på Måndagsvägen.
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”Hökarängen är vackert
och ombonat”
Foto: Olof Klingvall

Lotta Wästerlid ZmudaTrzzebiatowski är konstnär
och flyttade sin verksamhet
till en ny ateljé i Konsthall C
i december och trivs som
fisken i vattnet.

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

I 10 år har hon arbetat inne
i stan där hon delade ateljé
med andra. När flytten gick
till söderort
behövde
hon en
ateljé
närmare
hemmet.
– Det
här är så
Lotta Wästerlid
perfekt, ut- Zmuda-Trzzebiabrister hon. towski

Hökarängen är så vackert
och ombonat. Många förorter känns ibland obebodda,
men inte Hökarängen.
Mycket på gång
Lotta målar både i olja och
akryl och inspireras av fotografier och bilder. Bakom

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)

staffliet har hon dessutom
utsikt över skogen från sin
ateljé högst upp i huset.
– Den största fördelen är
nog att det växer fram en
konstnärsby här och att vi
har möjlighet att ställa ut i
Konsthall C. Här märker man
att det är mycket på gång!

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)

Stockholmshemmet är en informationstidning för AB Stockholmshems hyresgäster. Adress: Hornsgatan 128.
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Foto: Bengt Alm om inget annat anges.
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