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Torsdag 9 mars 18.00 – 19.00                                                                                    

Pilgrimer på Pilgrimsvägen?                                                                                            

Och vem var Krauss? Birgitta Biesheuvel berättar om gatunamn i Hägersten.  

Torsdag 23 mars 18.00 – 19.00                                                                                       

Sjöliv, motor och båtklubben – hundra år med fritidsbåt                                  

Jimmy Dominius, med hemvist i Mälarhöjdens båtklubb, berättar om folkrörelsen 

kring fritidsbåtar. Längtan ut i naturen. Hur båtklubbarna växte fram och 

utvecklades. Och hur båtfolket i klubbarna har det idag. 

Anmälan till webbinarierna e-post info@hagerstensbygden.se alt. 0730 899 799 (Birgitta). Du 

får en inloggningskod till Zoom.         Vandringarna: gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. 

Konståkning i T-banan              Onsdag 8 februari 11.00 – ca 12.45 

Tiiu Valmet, konstguide tar oss med på en ny tur för att uppleva konsten i Världens 

längsta konstutställning – T-banan i Stockholm. Den här gången träffas vi på 

Segelstorg, inne i hallen utanför SL:s biljettkontor för att ta oss vidare till den blå 

linjen. OBS du måste ha giltig SL-biljett. 

Anmälan e-post info@hagerstensbygden.se alt. 0730 899 799 (Birgitta).  

Powerkvinnor i mitt liv – Midsommargården Onsdag 8 mars 18.30 

Curt Andersson berättar om kvinnor som varit viktiga i hans liv – farmor, mormor och mor, 

starka kvinnor med olika livsöden.                                                                                                       

Ett samarbete med Föreningen MIdsommargården och en del av Midsommargårdens firande av 

internationella kvinnodagen.  T-bana Telefonplan.            

Anmälan e-post info@hagerstensbygden.se alt. 0730 899 799 (Birgitta).  

Lövholmen – Gröndals bibliotek   Onsdag 8 mars 18.00         

Lövholmen är det sista av Stockholms tidiga industriområden som nu omvandlas. 

Vilka var industrierna och vad planeras? Karin Schibbye och Hans Jungnell berättar 

och visar bilder.  Tvärbanan Gröndal.                                                                                                              

Hämta biljett på biblioteket tidigast tisdag 20 februari eller anmäl till Birgitta 0730 899 799 

eller e-post info@hagerstensbygden.se 

Besök i Mälarhöjdens kyrka  Lördag 15 april 14.00 – ca 16-00                                  

Mälarhöjdens kyrka är en liten juvel där uppe på höjden med sin annorlunda 

tillkomsthistoria och intressanta konst. Ulla Bergh tar oss med på en vandring i 

kyrkan och efteråt träffas vi i kyrksalen och dricker kaffe. T-banan Mälarhöjden.                                     

Anmälan e-post info@hagerstensbygden.se alt. 0730 899 799 (Birgitta).  
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Vandring i Bellmans spår  Torsdag 20 april 18.00 – ca 20.00                  

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. Samling i Axelsberg 

på torget till vänster om T-banestationen. Vandringen avslutas vid Mälarhöjdens T-

banestation. Guide Birgitta Biesheuvel.                                                                                                        
Anmälan e-post info@hagerstensbygden.se alt. 0730 899 799 (Birgitta).  

Jakobsbergs gård och omgivningar       Söndag 23 april 14.00 – 16.00         

Historien om gården och dess ägare. Elisabeth Inehem och Pär Stråhle berättar och 

visar bilder.               (Hägerstens Hembygdsförening är numera medlem i Jakobsbergs gård 

och med det här arrangemanget inleder vi ett samarbete med gården och inbjuder Bredäng till 

vår förening.)   Anmälan e-post info@hagerstensbygden.se alt. 0730 899 799 (Birgitta). T-

bana Bredäng. 

Västertorps historia – vandring               Ondag 3 maj 13.30 – ca 15.30                    

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.  Anmälan e-post 

info@hagerstensbygden.se alt. 0730 899 799 (Birgitta).  

Konstvandring i Västertorp  Onsdag 10 maj 13.00 – 15.00             

Västertorp är kanske den av Stockholms stadsdelar som har de flesta skulpturerna, 

en ”skulpturpark” med både svenska och utländska namnkunniga konstnärer. Dipak 

Lahiri arkitekt och kulturvetare och välkänd av många som bildlärare i Västertorp 

och Fruängen blir vår guide. Samling utanför Västertorps T-banestation på 

Störtloppsvägen.   Anmälan e-post info@hagerstensbygden.se alt. 0730 899 799 (Birgitta).  

Försommarvandring längs Mälaren Lördag 3 juni 10.00 – ca 12.30         

En promenad från Axelsberg till Lyran. Annica och Jimmy Dominius berättar om 

intressanta byggnader, och händelser vid vattnet i nutid och dåtid. Samling i 

Axelsberg på torget till vänster om T-banestationen. Vandringen avslutas inte långt 

från Sätra T-banestation. Glöm inte vattenflaskan! Anmälan e-post 

info@hagerstensbygden.se alt. 0730 899 799 (Birgitta).  

Bussresa i Hägersten   Onsdag 7 juni 18.00 – 21.00                                          

Årets bussresa runt Hägersten. Samling vid Trekantsvägen i Liljeholmen. Under 

några timmar gör vi en rundresa i Hägersten. Årets tema är Hägerstens historia. Det 

blir några stopp, ett par kortare promenader och en kaffepaus. Kostnad 230 kr. 

Anmälan se ovan. (OBS vi har en liten buss med högst 28 personer – först till kvarn).                                                                                                       

Anmälan e-post info@hagerstensbygden.se alt. 0730 899 799 (Birgitta).  

 


