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Styrelsen för Hökmossens Gård avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018. 
 
Inledning 
Kulturföreningen Hökmossens gård har till syfte att främja kultur- och föreningslivet 
för de boende i de närliggande bostadsområdena samt att bevara Hökmossens Gård 
som en levande kulturgård I Hägersten. 
 
Styrelsen 
Årsmötet 2018 fastställde antalet ledamöter i styrelsen till 
Ordförande, 6 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter/ersättare 
varav 1 varit vakant. 
 
Ordinarie 
Ordförande   Spiros Gogos 
Sekreterare   Bernt Lundh 
Kassör   Anna-Liisa Puttonen 
Vice ordförande  Sven Måhlen 
Ledamot   Bengt-Olof Johansson 
Ledamot   Ingegerd Rensfeldt 
Kulturansvarig  Anders Frank 
 
Ersättare 
Börje Silk 
Patrik Lundstedt 
Anna Öberg 
Vakant 
 
 
Firmatecknare 
Kassör    Anna-Liisa Puttonen 
Ordförande    Spiros Gogos 
    att teckna firman var för sig 
     
 
Revisorer 
Bo Irsten    Ordinarie 
Åke Lindberg   Ersättare 
 
Valberedning 
Margareta Kjellström   Sammankallande 
Margareta Stavling   Ledamot 
 
Vakant 
 
Uthyrningsverksamheten 
Många uppskattar föreningens arbete med att bevara Hökmossens Gård öppen 
för allmänheten och att göra det möjligt att hyra.. 
2018 blev hyresintäkten kronor 54800 kr 
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Antalet medlemmar 
115 medlemmar varav ca 30 % tar emot information via E-mail 
 
Föreningens verksamhet – Söndagscaféer och andra aktiviteter 
14 januari – traditionell julgransplundring 
Vår gammeldags julgransplundring fortsätter att vara en mycket uppskattad 
och efterfrågad tradition. Många unga föräldrar är tacksamma för att vi för denna 
tradition vidare och lär de unga. Samtidigt får de äldre återuppleva sin barndoms 
julgransplundringar. Mycket duktiga spelmän från Söderringen ledde dans och lekar. 
 
27 maj – söndagscafé 
Det här var ett söndagscafé utan annat program än våren själv. Gården bjöd på kaffe 
och morsdagstårta. Vädret var utsökt med värme, solsken och vårens blommor. Det 
var så varmt att långbord dukades upp ute i skuggan mellan musikerhuset och 
gårdshuset. Överraskande kom musikerna ut från sin repetition och spelade den 
hornmusik som de övade på för dagen och förvandlade dagen till en oväntad fest. 
  
26 augusti – Höstupptakt med surströmming 
Den traditionella och årliga surströmmingsskivan gick av stapeln. Tvåmansbandet 
Lifslust under ledning av Ronny Lindgren underhöll  med musik, sånger, allsång och 
vitsar medan man försåg sig av bordets gåvor. 
 
2 september – litterärt söndagscafé 
Författaren Kjell Johansson gästade oss och talade om sitt författarskap och sin 
senaste bok  - Familjen. Kjell Johansson har sedan debuten 1972 utvecklat ett 
författarskap som efter femton romaner räknas till de mest betydelsefulla i den 
svenska samtidslitteraturen. Flera av hans böcker utspelar sig i närområdet 
Midsommarkransen. 
 
28 oktober – släktforskningscafé 
Lars Lundgren släktforskare från Hitta mitt ursprung, berättade om hur man gör när 
man släktforskar, hur man börjar, vilka databaser och andra källor som finns och var 
svårigheterna vanligen finns. 
 
25 november – spårvägscafé 
Björn Sylvén från spårvägssällskapet berättade om utvecklingen av lokaltrafiken i 
Stockholm från roddarmadammer till snabbspårväg 
 
16 december – En försmak av julen 
En gammal kär tradition som firas i gemenskap. En äkta julkänsla infann sig med all 
julpynt och julgran, julbordet med den goda julmaten. Musikanterna Lars och Lennart 
från tomteland spelade välkända jullåtar. Vuxna kände sig som barn igen när tomten 
kom och alla fick varsitt paket. 
 
Antal styrelsemöten 
Antalet styrelsemöten under 2018 var 9 stycken, varav ett var konstituerande möte. 
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Styrelsen: 
Vi framför här vårt varma tack till alla medlemmar för att de är medlemmar, vi tackar 
ABF och dess personal som hjälpt oss i vårt kulturarbete och den viktiga 
fortbildningen för att bevara Hökmossens Gård som en levande kulturgård. Vi tackar 

även Kulturförvaltningen och Stadsdelsförvaltningen i Hägersten- Liljeholmen. 
 

 

 

 

 

Spiros Gogos Sven Måhlén Bernt Lundh  
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare  
  Webansvarig  
 
 
 
Anna-Liisa Puttonen       Bengt-Olof Johansson Ingegerd Rensfeldt 
Kassör  Ledamot  Ledamot 
 
 
 
Anders Frank Börje Silk  Patrik Lundstedt 
Ledamot  Ersättare  Ersättare 
Kulturansvarig 
 
 
Anna Öberg 
Ersättare 


