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Styrelsen for Kulturforeningen Hökmossens Gård avger härmed öljande
verksamhetsberättelse for verksamhetsåret 20 13 .

Inledning
Kulturforeningen Hökmossens Gård har till syfte att främja kultur- och foreningslivet for de
boende i de närliggande bostadsområdena samt attbevara Hökmossens Gård som en levande
kulturgård i Hägersten.

Medlemsantal
För år 2013 redovisar vi härmed 223 medlemmar. 2 öreninsar och en
hedersmedlem.

Styrelsen
Årsmötet 2013 fastställde antalet ledamöter i styrelsen till 7 ordinarie och 4 suppleanter
(ersättare)

Ordinarie
Lillan Wallön
Sven Måhl6n
Margareta Kjellström
Spiros Gogos
Bemt Lundh
Lillemor Anniesdotter
Bengt Olof Johansson

Ersättare på ett år
Anna Oberg
Anton Schneider
Petra Eriksson
1 vakant

Revisor
Bo Irsten
Åke Lindberg

Valberedning
Margreta Stavling
Rut Andersson
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Ledamot
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Ledamot
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"Kassör"
Föreningen har, ftir bokforing och in- och utbetalning, en redovisningskonsult, Anna-Liisa
Puttonen, som tidigare varit kassör i styrelsen. Redovisningskonsulten har direkt
rapporteringsansvar till den person som styrelsen utser. För år 2013 har den personen varit
ordforande Lillan Wall6n. Lillan har varit "kassör" eller som vi valt att kalla det ekonomisk
kontaktperson. Detta har fungerat mycket väl då b:ädaär personer väl insatta i ftireningens.
verksamhet och dess svfte.



Styrelsens sammankomster
Styrelsen har genomfört 9 protokollforda styrelsemöten och ett årsmöte. Styrelsen har
dessutom vid akuta frågor haft "möteno'per telefon och kunnat fatta gemensamma beslut.

Föreningens verksamhet - Söndagscaf6er och andra aktiviteter

20 januari - Traditionsenlig julgransplundring.
'Nu är glada julen slut, slut, slut
Julegranen bäres ut, ut, ut
Men till nästa år igen kommer han vår gamle vän
Ty det har han lovat".
På vår gammeldags julgransplundring gör vi verklighet av texten i sången, till barnens stora

fortjusning, då de far varamed om att klä av granen och bära ut den pä"riktig!" som en liten
flicka sa mycket stolt till sin mamma.

På den forsta julgransplundringen kom 3 barn, nu var det 15 barn men också minst lika många

vuxna. Vår gammeldags julgransplundring har blivit så populär och nu så efterlängtad att vi
får telefonforfrågningar långt i florväg om det blir julgransplundring i januari igen. Det uttalas
även i år stor uppskattning att vi for denna tradition vidare och 1är de unga samtidigt som vi
glädjer de äldre som får återuppleva sin bamdoms julgransplundringar. Tomten kom med
godispåsar till barnen i alla äldrar. Våra glada deltagare hade ett åldersspann mellan 2 - 93 är.

En härlig lekfull samvaro över åldersgränserna.
Duktiga lekledare och spelmän från Söderringen. Fullt hus !!

25 februari - Älska kulturarvet! - Byggnader, stora som små, och natur - Växterna som
vi kallar ogräs - är det ogräs?
Nils-Erik Landell, den for oss välkända, uppskattade forfattaren och fotografen, som ägnat sin
uppmärksamhet åt bevarandet av miljö och natur, är både naturens och kulturarvets skildrare.
Nils-Erik Landell visade bilder och talade om vikten av attvärda och bevara, då rivnings- och
fortätningshysterin ligger på toppnivåer. När nu var tredje till fiärde svensk bor i Stockholm
och dess omnejd är det alltmer angeldget attbevara stadens natur i samspel med människorna,
husen och naturen

Vi har en skattkista med natur som berdttar sina egna levnadshistorier och speglar människans
levnadssätt genom århundraden. Vad händer om den töms. ....?

Ett mycket engagerande och entusiasmerande program som lockade många intresserade. Nils-
Erik Landell drar alltid fulla hus, hans program är mycket lärorika och lär oss hur vi skall titta
for att se. DN-skribenten/fotografen Lars Epstein var en av intresserade deltagare.



L7 mars - Årsmöte
Ett livfullt och engagerat möte med både frågor och forslag från mötesdeltagama.

Passade "som handen i handsken" gjorde verkligen mötets två gäster:
Gunnar Björkman ABF, en folkbildare i själen
Tomas Rudin Stockholms kommun

Gunnar Björkman berättade på ett mycket intressant sätt om ABF:s mängärigahistoria och
sina många år på detta anrika bildningsforbund.

Tomas Rudin som är vice ordforande i Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd och även
ordforande i foreningen Farsta Gård, talade sig varm for ett framtida Stockholm där stor
hänsyn måste tas till de kulturvärden som finns i den äldre bebyggelsen och att det är
viktigare än någonsin att vdl*rra om det kulturella och historiska värden/verksamhetema som
ofta dr beroende av lokaler som drivs av ideella foreningar.

Både Gunnar och Tomas talade ju precis om kulturforeningen Hökmossens Gårds
verksamhets syfte och mål.

Mötet avslutades med en mycket uppskattad måltid i en stimulerande gemenskap.

24.mars- Älska ogräset! - Läkeväxter till vardags med Alexandra de Paoli från SVT:s
"Ortskolant'
Alexandra, de vilda blommomas och "trädgårdsogräsens" språkrör berättade för oss om
naturens eget apotek men också skafferi som växer mitt ibland oss och gjort så i tusentals år,
och varit till nytta och glädje for både människor och djur. Det vi idag ser som ogräs i vära
trädgårdar och därör frenetiskt tas bort, är oftast gamla läkeörter men också fullt ätliga.
Skönheten har mänga "ansikten" och blir synligt genom kännedom och kunskap. Varftir inte
spara en del av det vilda i en del av trädgården och uppleva den naturliga skönheten! Några
axplock "ogräs" som vi känner igen: Maskrosen och maskrosvin är bekant men te kan göras
av både blomman och bladen. I Danmark gjorde man ett omtyckt kaffe, Lövetand, på rostade
maskrosrötter. Daggkäpan,kallad bl a för "Kvinnans bästa vän" ftjr dess egenskaper for både
skönhet och mot smdrta. Gullvivan gav oss den florsta sockerdrickan. Torkade Daggkåps-
Gullviveblad ger ett gott te. Rallarrosen är ätlig, gör en sallad på bladen och dekorera med
blommoma. Ett mycket lärorikt och inspirerande program som verkligen gav oss insikt om
vårt lilla kunnande och hur vi misshushållar med naturens gåvor. Självklart var även Nils-Erik
Landell intresserad åhörare. Alexandra och Nils-Eriks kunskaper kompletterar varandra. Nils-
Erik överlämnade sin bok "Vattenstaden".

Många stannade också och avnjöt en god Påsklunch där samtalet främst rörde blommor och
blader som gör oss både friskare och därmed glader. Påsklotteri med flera glada
Påskäggsvinnare. Lyckat program och trivsam gemenskap. Fullt hus igen!!



28 april - Musikaliskt vårcaf6 - Duon Tulllmeis (lustigkurre)
med Marit Eriksson och Ronny Lindgren.
Tredje programmet på temat "värda och bevara kulturarvet" har å,gnats till sången och
musiken som varit till glädje och tröst for människan genom tiderna.
Marit Eriksson och Ronny Lindgren bjöd oss en mycket skön och medryckande sång- och
musikmosaik med allt från skillingtrycktlll jazz. Svängigt, stillsamt, humor och allvar, och så

forstås litet allsång. Duon Tullmeis blev resultatet av deras bejublade improvisationpä 2012
års surströmmingsfest som också var örsta gången de träffades. Ur den mångfaldiga
reportoaren kan nämnas "Summertime" framförd av Marit, visa av PimPim, Dalpolka
upptecknad på polisstation, Allan Edwalls "Detär både synd och skam huru livet dundrar
fram .. ..., "Sandahls kanon" och självklart Owe Törnqvists svängiga "Varm Korv Boogie".
Marit och Ronny, två mycket generösa och inte minst professionella artister som ger mycket
glädje och vdrme. Fullsatt hus forstås!

26 maj "I huvudet på en gammal studieombudsman" - återblickar och reflexioner -
Göran Eriksson - folkbildningens eldsjäl -har gätt i pension efter 34 år i Folkbildningens
tjänst som ABF:s ombudsman.
Hans brinnande intresse och stora engagemang har resulterat i mängder av samhälls- och
kulturfloreläsningar/seminarier i ABF-huset och inte minst även på andraplatser. Göran är en
mycket omtyckt och respekterad foreläsarcltalare och det viktigaste är hans kunskap. Talar i
en timme utan uppehåIl, utan manus rnen med ett distinkt fokus på det han just skall formedla.
Vi undrade vad han skulle göra nu som pensionär och fick ett glatt skrattande svar att det hade
han inte bestdmt, allt var så nytt. Ett var kIarI att han skulle fortsätta fast i en annan form.
Däremot berättade han om hur han kom till ABF och sedermera också blev ombudsman/chef.
Göran Eriksson har formligen varit Mr ABF och lagt ned stor del av sitt liv i det arbetet och
for detta ville vi framftira foreningens varrna tack lor hans betydelsefulla arbete. Föreningen
överlämnade en gävai form av Albert Engströms "Ugglan Strix". Ugglan symboliserar ju
klokhet, vilket vi ansåg passade in på Göran Eriksson. Vi lär med all säkerhet höra mer om
honom framöver.

I samband med en vårmåltid uppmärksammade vi även alla mammor, det var ju Mors Dag.
Dagen till ära bjöds på chokladtårta rned jordgubbar och vispgrädde.
Det var en skön dag med stor uppslutning. Tack och lycka till Göran Eriksson!

25 augusti - "Till glada musikanters stämma avnjuter vi en kulinarisk klämmao'
Vår traditionella höstupptakt med den så efterlängtade surströ'mmingen och spelmansglädjen
som "Livslust" med Ronny Lindgren, sång och gttu'r och Håkan Peters, dragspel och
keyboard, bjuder oss på och inte att forglömma härlig allsång. Namnet "Livslust" är dedikerat
till Arne Lif, dragspelaren och historieberättaren, som nu inte orkar vara med och spela for
oss som tidigare.
Även detta år var vi inomhus då vädergudamainte riktigt var att lita på. Men intet ont som
inte har något gott med sig som man säger, musik och sång hörs bättre inomhus. Kan man inte
vara ute bland blommor och grönt så plockar man in litet av det i stället. Hög stdmning, stor
uppskattning av både den musikaliska och kulinariska "spisen". Som vanligt fullt hus!



29 september - Wagner/Verdi 200 är
Med den världsbereste pianisten Andr6 Baraula och hans dotter, operasångerskan Desir6e
Baraula, en underbar mezzosopran, ftar vi 200-årsjubile6t av operavärldens två giganter,
Rickard Wagner fodd i Tyskland och Giuseppe Verdi fodd i ltaiien, två mycket olika
personligheter med skilda sociala uppväxtmiljöer. Verdi från den mindre bemedlade
italienska bondefamiljen och Wagner med en mer borgerlig uppväxt i Tyskland. Deras liv
innehöll både dramatik och tragik. Många rördes tilltårar över den unge Verdi som mellan
1836-1840 var gift och fick 2barnvilka båda dog fore 2 års ålder och år 1840 avlider även
hans unga hustru. Verdi dä27 är gär in i en djup depression. Det tn 13 år innan vändpunkten
bär frukt och han gifter om sig dä 40 år. Hans storverk Rigoletto kom 1851 . Wagner har ju ör
oss en mer svårforståelig historia såsom aktiv i judeforfoljelsen trots atthanhadå flera j,tairm
vänner, men vilka är vi att "döm4". Vi levde inte under den säkert pämängasätt svåra tiden.
Ett är säkert att dettamycket njutbara program också var lika lärorikt om 'imänniskorna,,
bakom gigantetna. Andr6 och Desiröe berättade lika engagerande som de framfor sin sång och
pianospel' Ljuvligt hänforande, romantiskt, dramatiskt och hjärtknipande. Man kunde intå
önska mer men det "smakade" mer!!!

27 oktober och 24 november - Historia och historier - med olle Häger
den legendariske dokumentärfilmaren på SVT sedan snart 50 år, skulle iisat avsnitt ur egna
filmer men tyvärr fungerade inte tekniken.
Olle bjöd trots detta på ett mycket bra intressant program då han är en mycket duktig
foreläsare. Han berättade intressant om sitt arbete ur andra synvinklar än det ursprungliga
programmet. Men vi blev inte några förlorare, snarare vinnare eftersom Olle lovade komma
tillbaka bara vi hade ordnat med tekniken flor att visa bilder och filmavsnitt.

24 november kom Olle Häger titlbaka. Mycket arbete hade lagts ned på attfä enfungerande
teknik och till stor glädje lyckades det. Olle visade avsnitt ur egna filmer och berättade om
jobbet som producent av historiska dokumentärer och om samarbetet med Hans Villius som
resulterade i program om allt från mordet på Gustav III till ryska revolutionen och 190o-talets
Sverige. Olle var också den forste som fick intervjua kronprinsessparet inör bröllopet 2010.
Han gav oss inblick i det knepiga pastorat som kallas historiska dokumentärer. 1895-190g
Kongofloden, 13 mil lång, där 100-tals svenskar arbetade,bl a 350 svenska sjökaptener där
många dog av solsting eller malaria. Folkhemmet Tur och Retur med Monic i Zetterlund, med
fantastiska bilder från Stockholm. 1935 "Åh dyre prins" Fredrik och Ingrid - kungligheter på
pick-nick. "I mitt anletes svett" 600 tusen hästar, smedjor överallt, storärbetslöshet på 20- 

-

talet. Detta drbaru ett axplock ur Olles produktion pä 400 program. Programserien ';100
svenska å1r". 1962 filmen Kvarteret Korpen, intervju med Tommy Berggren om filmen som
handlade om "tjockatna": murarna. Vi fick en liten forhandsvisning av progralnmet som
visades julen 2013. Det var ett totalt fullsatt hus! Ett mycket bra program! ! -

15 december - "en försmak av julen" på Hökmossens Gård.
En gammal kär tradition som skall firas i gemenskap med andra människor. Traditioner är
viktiga attföravidare till våra barn. Det var aktahärlig julstämning i stugan, med den goda
Julmaten. Tomten med julklappar till alla snälla "bam". Tomtemusikanterna med de äGkade,
välkända julsångerna och inte minst den mycket vackert klädda granen och den julpyntade
stugan. Denna dag betyder mycket for de många ensamma i alla åldrar. Inte minst de gamla
som inte längre orkar "styta och ställa" som förr vars ögon glittrade av glädje. Många var
l<ral.nama och tacken for en härlig "julafton"! En fin avslutning på verksamhetsåret.
Tomtemusikantema Lennart och Olle åkte hem igen till Tomteland men lovade komma nästa
år ieen.



Uthyrningsverksamheten
fortsätter attvaramycket uppskattat for fest eller annan verksamhet på Hökmossens Gård.

Den lantliga gammaldags miljön tilltalar de flesta. Allaär glada och tacksamma ftir
ftireningens arbete med att bevaraHökmossens Gård som gör det möjligt atthyra där. Även
om uthyrningen varit lägre under verksamhetsåret 2013 fortsätter den ändä att vara en givande

rekryteringskälla av nya medlemmar.

Hemsidan har stor betydelse, både for uthyrningsverksamheten och våra söndagscafe6r. L : ,

Medlemskap: I två foreningar Folkets Hus och Parker och Åsö Föreningsråd.

Övrigt - skrivelse
Till Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsforvaltning, i form av ett yttrande beträffande detaljplan
for kv. Sparbanksboken, Mr 2012-05209, planering for fyra byggnader, ett torg och en bilväg
genom lilla naturskogen. De olika utredningar - analyser som giorts har ej inkluderat
Västberga I :1, gränsen ligger endast 50 meter bort.
En yrkan att enmiljökonsekvensbeskrivning görs for kulturhistoriska värden och dven en

landskapsanalys.



Slutord
Ar ZOIZ skriver foreningen verksamhetshistoria 19 år. Mycket har forändrats i samhället men
foreningens syfte och mål kvarstår lika starkt som tidigare. Vårda och bevara, Hökmossens
Gård kulturarvet från 17}}-talet, till kommande generationer och attvaratillgängligt for alla,
"brobygge" över både ålder- och nationalitetsskillnader. Samla fler for att ge social
gemenskap. Bevara och fora vidare vära gamla traditioner - vår histona - vårr identitet. Det
var viktigt då for 19 år sedan men har fatt ännu större dignitet eftersom det börjat "nallats" på
giltigheten, respekten for kulturvärdet - det kulturmärkta. Varfor blev det kulturmärkt? -vart
är vi på väg?

"Hökmossens Gård har ett stort byggnadshistoriskt och ett identitetsvärde for stadsdelen. Som
en rest av det ålderdomliga jordbrukslandskapet i Stockholms ytterområden har anläggningen
även ett samhälls- och agrarhistoriskt värde.

Fastigheten ingår i ett kulturhistoriskt särskilt värdefuilt område, utpekat i Stockholms
översiktspl al.t" . Kä I I a Ri ks an t i kv ar i e rimb e t et.

Sammanfattningsvis blev år 2013 ännu ett lyckat år med välbesökta och mycket uppskattade
kulturprogram vilka vi också fått höra har hög kvalitet. Även om lite mindre medlemsantal
och f,årre uthymingar så ser vi med stor tillforsikt fram emot det nya verksamhetsåret 2014
med nya utmaningar och nya krafter men också mycket arbete men ett roiigt och spännande
sådant.

Vi framör hfu värt vaffna tack till alla medlemmar ör att de är medlemmar men också till
medlemmar och enskilda personer samt ABF och dess personal som hjälpt oss bevara
Hökmossens Gård for vårt kulturella arbete och den viktiea folkbildninsen. Vi tackar också
Fasti ghetsörvaltningen

Lillan Wallön
Ordforande

Spiros Gogos
Ledamot

Lillemor Anniesdotter
Ledamot

Anna Oberg
Suppleant

Sven Måhlen
Vice ordforande

Bernt Lundh
Ledamot

Anton Schneider
Suppleant

Margarcta Kjellström
Sekreterare

Bengt Olof Johansson
Ledamot

Petra Eriksson
Suppleant

Tryck: Äsö Föreningsråd 08-644 72 1,0


