
Sommarprogram 2020

I mars var vi tvungna att ställa in alla vårens aktiviteter men nu
satsar vi på Närpromenader med distans under juni och augusti-september med 
högst 6 - 10 deltagare. Guiden är från området och vi vänder oss i första hand till 
dig som bor på gångavstånd eller kan ta dig till området utan kommunala 
färdmedel – och vi kommer att hålla ”Coronaavstånd”. 
Gratis för våra medlemmar övriga betalar 40 kronor. Vandringarna sker i samarbete 
med Studieförbundet Sensus.

OBS anmälan till vandringarna är obligatorisk!   
e-post info@hagerstensbygden.se  alt. 0730 899 799 (Birgitta). 

Från Hornstull till Långholmen

Lördag 13 juni 11.00 – guide Leif Gidlöf
Samling vid ölstugan Tullen, Hornsgatan 143
I vårprogrammet inbjöd vi till en föreläsning men nu blir det en vandring i stället.
Leif Gidlöf, historiker och tidigare bl.a. stadsarkivarie, utgav hösten 2019 boken  Tullen – Hornstull och 
Högalid i backspegeln.  
Hornstull blev med sin första bro 1669 den stora infarten till Stockholm söderifrån.
Vi börjar vandringen där och går vidare förbi Bergsund med sin varvstradition och skolan från 
1921. Efter en kort sväng in på Reimersholme går vi tillbaka förbi kyrkan, resultatet av en 
arkitekttävling 1911. Vi passerar malmgården Heleneborg och går över Pålsundet till Långholmen 
med Mälarvarvet och det tidigare fängelset. Avslutning vid den gamla sjötullen och Stora 
Henriksvik (där det finns möjlighet att avrunda med fika).
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Huspromenad i Mälarhöjden

Lördag 13 juni 10.00 – guide Tor Edsjö
Mälarhöjden har växt fram sedan 1890-talet, hus för hus, år efter år. Vi går en promenad och pratar om 
husens stil och om när och hur de är byggda. Vilka olika typer finns i stadsdelen? I några fall kommer 
ägaren själv att berätta om sitt hus, dess historia och egenskaper.
Det blir en brant promenad. Vi startar överst på Edsbergsgränd med utsikt över Mälarhöjden och 
en del av staden i övrigt. Vi går till Mälarhöjdsvägen och därefter ned för Jakobs Stege och 
Backebo Trappor till Pettersbergsvägen och avslutar på Fridhems brygga. 

Sommarvandring i Midsommarkransen
Söndag 14 juni 14.00 – guide Urban Alvring

” Iden med förstaden , där man kan komma i åtnjutande af de flesta en storstads fördelar men samtidigt 
slipper ifrån många av dess nackdelar i form av fördärfvad  luft, stenöknar, trängsel och oskäliga hyror etc., 
har gjort stora landvinningar på en mångfald orter under senare tider, icke minst i Stockholm”. (Ur 
Stockholms Dagblad  10.6.1909 av sign. Tom).
Samling Svandammen Nordvästra hörnet vid ”lekspårvagnen”.
Vi gör några nerslag längs med Vattenledningsvägen och Tegelbruksvägen. Börjar vid 
Svandammsparken går sen till nästa stopp vid Aprillunden och avslutar nere vid 1:a 
Mackfabriken. (Urban Alvring författare till boken Macken som kommer att finns till försäljning 
för 150 kronor.)
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Vandring i Bellmans spår
Torsdag 18 juni 14.00 – ca 15.30 – guide Birgitta Biesheuvel
Samling vid Axelsbergs torg nära T-banestationen
Mycket i Hägersten minner om Bellman, bl.a. bodde hans syskon på Hägerstens gård. I flera av sina sånger 
och epistlar har han skrivit om vår bygd. 
Vandringen går via Hägerstens gård, Eolshäll och Klubbensborg och avslutas i Mälarhöjden vid 
Bellmanskällan. 

Bellmansdagen vid Bellmanskällan
Söndag 26 juli 18.00
Vi hoppas kunna genomföra arrangemanget. Titta på vår hemsida i juli. 
Vi firar Bellman i Mälarhöjden i parken Bellmanskällevägen/Pettersbergsvägen. Arrangör 
Mälarhöjdsföreningen i samarbete med Hägerstens Hembygdsförening. OBS alla måste respektera
avstånd och ta med ev. sittplats själv.

Vandring i Bellmans spår
Torsdag 6 augusti 18.00 – ca 19.30 – guide Birgitta Biesheuvel
Se detaljer under 18 juni

Sommarvandring i Midsommarkransen
Torsdag 13 augusti 18.00 – guide Urban Alvring
Se detaljer under 14 juni

Västertorps historia – vandring
Tisdag 25 augusti 13.30 – ca 15.00 – guide Sture Lundén
Sture Lundén, amatörforskare och administratör av Facebook-grupperna tar oss med på en 
vandring, visar och berättar om Västertorp före stadsdelens tillkomst. 
Samling vid T-banans södra utgång d.v.s. mot Västertorpsvägen. 

Från Hornstull till Långholmen
Lördag 29 augusti 11.00 – guide Leif Gidlöf
Se detaljer under 13 juni

Industrilandskapet Lövholmen till Vinterviken
Torsdag 3 september 15.00-16.30 – guider Karin Schibbye och Hans Jungnell
Här låg tätt med mindre och medelstora industrier. Nu förvandlas det tidigare industrisamhället. 
Vandringen kommer att gå från Lövholmen via det gamla Nynäs vid Trekanten till Vinterviken.  
Kartor och faktauppgifter delas ut till deltagarna.
Samling utanför Servicehuset vid Tvärbanans hållplats Trekanten.
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