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HÄLSA

Sittgymnastik
Rör på kroppen tillsammans med andra. Vi kör ett pass sittgymnastik på 20 minuter 
som alla kan delta i efter förmåga. Vi avslutar med juice och frukt.
Öppet för alla vuxna. Ingen föranmälan men kom i tid - begränsat antal platser.

När? Tisdagar 2, 16 & 30 oktober kl. 13.00-13.30
Var? Flygstyrmannen, på innergården till Skarpnäcks allé 11-13

Yoga
Passet går i ett lugnare tempo så du hinner känna in positionerna. 
Du förbättrar din styrka, rörlighet och balans. Klassen avslutas 
med en skön avslappning. Lämpligt för såväl nybörjare som 
för dig som yogat tidigare. Kom i mjuka kläder som du kan 
röra dig obehindrat i. Yogamattor finns.
Från 15 år. Ingen föranmälan men kom i tid - begränsat antal 
platser.

När? Onsdagar 10, 24, & 31okt, 7,14 & 28 nov samt 5,12 & 19 dec kl. 18.30-19.30
Var? Flygstyrmannen, på innergården till Skarpnäcks allé 11-13

Familjeyoga
Till familjeyogan kan barn komma med sin förälder, morföräldrer eller annan vuxen. 
Alla kan vara med. Genom spännande yogasagor gör vi positioner som stärker kropps-
medvetenheten och bygger upp barnens självkänsla. Öppet för alla, barn runt 4-8 år. 
Ingen föranmälan men kom i tid - begränsat antal platser.

När? Onsdag 24 oktober kl. 16:30-17:15
Var? Flygstyrmannen, på innergården till Skarpnäcks allé 11-13



SPEL

Bingo
Välkommen att spela bingo med oss! Du kan vinna priser i 
form av praktiska saker till hemmet. Alkoholfritt bubbel och 
snittar serveras. Öppet för alla vuxna. Ingen föranmälan.

När? Torsdag 25 oktober kl. 18.00
Var? Pilvingen 1&2, på innergården till Skarpnäcks allé 28-36 
(gården bakom ICA)

MATKULTUR

Mjölksyrningskurs
De flesta känner väl till surkål som är en mjölksyrejäst grönsak. Mjölksyrejäsning är 
en konserveringsmetod som för höjer näringsvärde och smaken i grönsakerna samt gör 
det mer lättsmält för magen. Det är gott, nyttigt och välgörande för de goda bakterier-
na i tarmen. Kursledaren Mats kommer att lära ut tillvägagångssätt och recept. Det du 
behöver ta med är vitkål och morötter, helst ekologisk om du kan, samt Jodfritt salt. 
Om du vill kan du även ta med paprika, lök och äpple för att variera smaken.
Öppet för alla vuxna men begränsat antal deltagare. Obs! Föranmälan krävs senast 5 
oktober till flygfaltet@hgfsydost.se. Uppge namn, telefonnr och adress så skickar vi 
bekräftelse och info.

När? Söndag 7 oktober kl.14.00 -16.00.
Var? Flygplanet, på innergården till Horisontvägen 31-39

Barnbageriet
Vi bakar tillsammans och bjuder in till fika. Vi öppnar upp ett kafé där 
barnen får servera sina bakverk. Bakningen är öppen för barn 6-12 år. 
Alla är välkoma till fikastunden efteråt. 
Öppet för alla barn 6-12 år. Föranmälan till flygfaltet@hgfsydost.se. 
Uppge namn, telefonnr, adress och eventuella allergier så skickar vi 
bekräftelse.

När? Söndagen den 28 oktober kl.14.00. Kafét håller öppet kl. 15.00-16.00
Var? Pilvingen 1 &2, på innergården till Skarpnäcks allé 28-36 (gården bakom ICA)



KREATIVITET

Hobbystuga för vuxna
Ta med dig ditt hantverk, stickning, scrapbooking, luffarslöjd, täljarbete, syprojekt 
m.m. och kom till HGF-lokalen och träffa andra samtidigt som du jobbar med din hob-
by. Utbyt idéer och inspireras av andra. Det är roligare att jobba tillsammans! Kaffe, te 
och fikabröd finns när du pausar. Öppet för alla vuxna. Ingen föranmälan.

När? Måndagar 8 & 22 oktober, 19 november samt 3 december kl. 18.00-21.00
Var? Flygplanet, på innergården till Horisontvägen 31-39

Paketinslagning kurs
Kom och lär dig några roliga och vackra paketinslagningar för present och gåva. Obs! 
Ta med dig några tomma kartonger du kan öva på tex makaronipaket, chokladask eller 
liknande. Det bjuds på fika i pausen.
Öppet för alla från 14 år och uppåt. Föranmälan krävs senast 30 november till flygfal-
tet@hgfsydost.se. Uppge namn, telefonnr och adress så skickar vi bekräftelse.

När? Söndag 9 december kl. 14.00 - 17.00
Var? Flygplanet, på innergården till Horisontvägen 31-39

Skarpnäck Skapar
Kom och var kreativ i vår skaparverkstad. Sy, måla, tillverka smycken, brodera eller 
prova schablontryck mm. Ta med dig ditt eget projekt eller kom utan och låt dig inspi-
reras av det material som finns i verkstan. Det bjuds på fika. 
Öppet för alla mellan 7-18 år. Barn under 7 år endast i vuxens sällskap. 
Ingen föranmälan.

När? Fredagar 12 oktober & 23 november kl. 18.00-20.00
Var? Flygtrafiken, på innergården till Skarpnäcks allé 18-22

Textilverkstad med fokus på återbruk
Sy om kläder och skapa nytt av gammalt. Förnya genom färgning, schablontryck, 
broderi och applikation. Första tillfället kommer vi att arbeta med schablontryck. Tag 
med en t-shirt eller ett annat plagg som du vill trycka på. Det bjuds på fika. Öppet för 
alla från 14 år. Ingen föranmälan.

När? Torsdagar 8 november & 6 december kl. 18.00-20.00
Var? Flygtrafiken, på innergården till Skarpnäcks allé 18-22



HISTORIEBERÄTTARNA

Historieberättarna är en ideell kulturförening för barn och unga och har funnits sen 
år 2015. Historieberättarna arbetar med berättelser i alla dess former och för att öka 
möjligheterna för fler att få uttrycka sig utifrån sina egna villkor och i sin egen takt. 
Arbetet har bland annat resulterat i att ungas filmer visats på bio, illustrationer och 
berättelser har ställts ut på Kulturhuset Stockholm. Unga deltagare har varit med och 
skapat radioteater för Sveriges Radio samt  skapat en konstbok och en kokbok. Men 
det allra viktigaste är såklart inte resultat utan möjligheten att få testa på, experimen-
tera och kanske upptäcka något nytt.
Vi är så glada över att påbörja verksamhet i Skarpnäck och vill bjuda in barn och 
unga i området till följande workshops: 

Animation
Kom och gör animerad film med hjälp iPads. Missa inte chansen att testa på att arbeta 
med olika material som lera, papper, tyg och skapa världar och figurer som du sedan 
kan göra film med. Du bestämmer själv vad du vill berätta. Och vi avslutar varje dag 
med att titta på de filmer som skapats. På höstlovet kommer vi arbeta med 
Halloween-tema. Vi bjuder på fika! 
Öppet hus för dig mellan 7-18 år. Kontakt: historieberattarna@gmail.se
 
När?
         

 
Var? Flyghamnen, på innergården till Skarpnäcks allé 15-19

Lördag 6 oktober kl. 13.00-17.00
Lördag 20 oktober kl. 13.00-17.00
Tisdag 30 oktober kl. 13.00-17.00
Onsdag 31 oktober kl. 13.00-17.00

Håll utkik!Det kommer hända mer 
roliga saker för barn 
och unga under hösten 
och det kommer att sitta en lapp vid lokalen 

Flyghamnen om vår verksamhet.



SAMTAL

Parsamtal
Parsamtal är en gräsrotsrörelse i vilken enskilda personer övar upp förmågan att lyssna 
på varandra för att i en jämlik relation utbyta tid med varandra och stödja varandra att 
befria sig från effekterna av skadande upplevelser i det förflutna och att ta tillbaks sin 
förmåga att känna livsglädje, närhet till andra människor och makt över sitt liv och 
förmågan  att påverka samhället i en positiv riktning. Föreningen Omvärderande par-
samtal - Stockholm Sydöstra bjuder in till två öppna introduktioner i höst till omvärde-
rande parsamtal. Öppet för alla vuxna. Ingen föranmälan. 

När? Måndag 8 oktober kl. 18.30-21.30
          Söndag 11 november kl. 13.00-16.00
Var? Flygresan 1, på innergården till Horisontvägen 15-21

Parsamtal - Miljö & rättvisa
Föreningen Omvärderande parsamtal - Stockholm Sydöstra bjuder in till en kväll om 
miljö och rättvisa. Vi berättar om vad parsamtal gör i arbetet med miljön och klimatet 
och hur parsamtalsverktyget används i det arbetet. Öppet för alla vuxna. Ingen föran-
mälan.

När? Måndag 3 december kl. 18.30-21.30
Var? Flygresan 1, på innergården till Horisontvägen 15-21

GEMENSKAP

Kom och fika i barnens egna kafé

I barnbageriet får barnen baka godsaker 
som de sen serverar på barnkafét. 

Välkomna på fika!

När? Kafét är öppet söndag 28 oktober kl. 
15.00-16.00 och allt är gratis!

Var? Pilvingen 1 & 2, på innergården till 
Skarpnäcks allé 28-36 (gården bakom ICA)



Flygstyrmannen - på innergården till Skarpnäcks allé 11 a, 11 b, 11 c, 13 a, 13 b & 
Pilvingegatan 27, 29, 31, 35.
Hitta hit: Ingång till gården via passagerna vid Pilvingegatan 23 eller gångväg från 
Skarpnäcks allé 11.

Flyghamnen - på innergården till Skarpnäcks allé 15, 17, 19 & Pilvingegatan 24, 26 
30.
Hitta hit: Ingång till gården via passage från Skarpnäcksparken (vid Kulturhuset) 
eller passagerna vid Pilvingegatan 18-22.

Pilvingen 1 & 2 - på innergården till Skarpnäcks allé 28, 32, 36, Pilvingegatan 8, 10 
& Flyghamnsgatan 5, 11.
Hitta hit: Ingång till gården via passagen mellan Skarpnäcks allé 28 och ICA, gång-
väg mellan Pilvingeggatan 10 och ICA eller gångväg vid Flyghamnsgatan 13.

Flyghöjden - på innergården till Horisontvägen 43, 45, 47, 49, Flygargatan 1, 5, 9 & 
Segelflygsgatan 5.
Hitta hit: Ingång till gården via passagen vid Horisontvägen 49, mellan Segelflygsga-
tan 1-3 eller gångväg från Skarpnäcks Torg.

Flygplanet - på innergården till Horisontvägen 31, 33, 35, 39 & Flyghamnsgatan 2, 4, 
8, 12.
Hitta hit: Ingång till gården via passagerna vid Horisontvägen 31, Pilvingegatan 2-4 
eller Flyghamnsgatan 4-6. Alt gångväg från Skarpnäcks Torg.

Flygtrafiken - på innergården till Skarpnäcks allé 18, 20, 22, Pilvingegatan 15, 17, 19 
& Flyglärargatan 2, 4, 6, 8, 12.
Hitta hit: Ingång till gården via gångväg vid Flyglärargatan 2.

Flygresan 1 - på innergården till Horisontvägen 15, 17, 19, 21, Vinggatan 2, 4 & 
Sportflygargatan 8, 10, 12, 16.
Hitta hit: Ingång till gården via passagen vid Sportflygargatan 6-8, gångvägen vid 
Horisontvägen 21 eller gångväg från Matparken.

VÄGBESKRIVNING TILL HYRESGÄSTLOKALERNA



Lokala Hyresgästföreningen Flygfältet

Hyresgästlokalerna i Skarpnäck har inte varit i bruk under en tid pga ofullständig 
styrelse. Den 25:e februari 2018 hölls ett årsmöte då en ny styrelse utsågs. Genom 
att fylla lokalerna med aktiviteter vill den nya styrelsen skapa mötesplatser samt ut-
veckla och stödja engagemang som verkar för ett mer levande, öppnare och tryggare 
Skarpnäck. 

Totalt finns nio hyresgästlokaler i området. Två av dessa kan hyras för barnkalas 
och festliga sammankomster. Resterande lokaler vill vi fylla med aktiviteter som 
är öppna för alla boende t ex schackkvällar, träffar för föräldralediga, yoga, ping-
isturneringar, bokcirklar, pysseldagar, syjunta mm. Alla slags verksamheter, som 
är förenliga med Hyresgästföreningens stadgar och följer de regler som finns för 
lokalerna (t ex. ej kommersiell verksamhet), välkomnas. 

Vill du engagera dig?
Vill du vara med och engagera dig? Vi behöver praktisk hjälp med underhåll av våra 
lokaler och personer som kan vara på plats under olika aktiviteter. Alla insatser, stora 
som små, uppskattas. Hör av dig till oss om du är intresserad. 

Har du en idé?
Har du en idé om någon aktivitet som du skulle vilja arrangera i någon av lokalerna? 
Det kan vara allt ifrån en bokcirkel till en yogaklubb. Kanske är ni några grannar 
som vill göra någonting tillsammans? Kontakta oss! Vi har lokaler och möjlighet att 
söka medel.

Vill du delta?
I den här foldern presenterar vi höstens program. Det finns en rad olika aktiviteter 
som vi hoppas att du vill delta i. Till vissa aktiviteter behövs föranmälan annars är 
det drop-in, men kom i tid då antalet platser kan vara begränsat.

Vill du hyra lokal?
Pilvingen 1 & 2 (på gården bakom ICA) och Flyghöjden (på innergården till Hori-
sontvägen 43-49) kan hyras för barnkalas och andra festliga sammankomster. Ring 
eller maila oss för bokning.

Lokala hyresgästföreningen Flygfältet
 Tfn: 076- 587 16 28 (telefontid tisdagar kl 18.00-21.00)

E-post: flygfaltet@hgfsydost.se


