
DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SkRApAN

Förra sommaren var det 
premiär för Bakgården 
vid Skrapan, en ny oas för 
alla Söderbor.

– Vi vill att alla i områ-
det ska känna att det är 
deras bakgård, säger Lin-
da Westersten, ansvarig 
för affärsutveckling och 
handel.

Även denna sommar 
fylls Bakgården med ak-
tiviteter, och precis som 
förra årets succé med 
Grilled Cheese-festivalen 
vill Skrapan att det som 

Pop up-butiken blev 
en vändpunkt och 
språngbräda för Vedad 
Fisics exklusiva sko-
butik.

När Hypestein startade 
hösten 2017 var det i liten 
skala. Mannen bakom, Ve-
dad Fisic, drev onlinebuti-
ken som ett hobbyprojekt.

– Jag är en riktig snea-
kersnörd och inne i sub-
kulturen, och hade länge 
gått och tänkt att jag vil-
le skapa Sveriges första 
onlinebutik för exklusiva 
sneakers.

Hypestein fokuserar på 
riktigt exlusiva sneakers, 

Exotiska damer, vilda 
djur och storstads-
djungel.

Nu växer Söder-
malmskonstnären 
Björk Hijoorts fantasi-
värld fram i Skrapan.

Det är färgglatt, levande 
och med en stor dos  av ur-
ban djungel. På ett av Skra-
pans butiksfönster bör-
jar en magisk ny värld att 
växa fram.

Konstnären Björk  
Hijoort målar med säkra 
drag figurernas konturer  
i svart, innan hon fyller i de 
öppna ytorna med snabb-
torkande grälla färger.

Inspiration till sin konst 
hämtar hon i vardagen, 
men även inifrån sig själv.

– Jag har skapat en fan-
tasivärld som är återkom-
mande i mina verk. Där 
finns de här olika damer-
na och djuren med.
Vilka är damerna?

– Damerna är ett från-
varande självporträtt, en 
del av mig själv.

Till Skrapan jobbar 
hon dels med fönstermål-
ningen, men också med 
en framtida väggmålning 
samt att designa tygkassar 
som ska delas ut till stu-
denterna i Skrapan sena-
re i höst.
Vad är det svåraste med 
att skapa offentlig konst?

– Det är väl att man vill 
göra det intressant för det 

Hypestein poppade upp 
– och blev kvar i Skrapan

Från Björk till urban djungel

Ny butik med 
smak av Amerika

Tasty America är 
Skrapans senaste till-
skott. Allt från lönnsi-
rap och amerikanska 
pannkakor till mac n’ 
cheese utlovas – och 

lite av en godisbo-
nanza, extra allt!

En riktig local
 Björk Hijoort är 28 år 

och född och uppvuxen 
i kvarteren kring Skra-

pan och bor idag på 
Ölandsgatan. Hon har 
arbetat som konstnär i 

två år. Hennes verk finns 
bl a på Be Urban på Gar-
nisonen, Spendrups och 

Scandic Malmen.

Söders skönaste häng

Sommar på
Bakgården

Friskis & Svettis 
utepass (gratis)
● Torsdag 20 juni 

kl 11.30-12.00 Styrka
● Torsdag 20 juni 

kl 16.00-16.55 Modus
● Torsdag 27 juni 

kl 16.00-16.30 Styrka
● Torsdag 27 juni 

kl 16.30-17.00 Styrka

Parkourträning 
(gratis)

● Onsdag 26 juni 
kl 17-18

● Onsdag 3 juli 
kl 17-18

● Onsdag 10 juli 
kl 16-17

● Onsdag 17 juli 
kl 16-17

● Onsdag 24 juli 
kl 16-17

● Onsdag 31 juli
kl 16-17

Annat som händer
● Fredag 28 juni 

– Hiphop-AW med 
dans och musik.

● Lördag 31 augusti – 
Kräft- och asado-
skiva med Syda-

merikansk grill och 
mat med sydameri-

kansk musik.
● Fredag 20 

september – Line 
Dance med livemusik, 

mat och dans.

Björk Hijoort har skapat 
en inomhusdjungel på 

plan 2 i Skrapan.

Goda burgare och skönt häng 
på Bakgården.  

Bakgården vill vara alla Söderbors
nya mötesplats.

Vedad Fisic driver den lilla 
och framgångsrika sko- och 

streetbutiken Hypestein.

vissa kan kosta som en 
månadslön, samt urban 
streetwear.

Till slut märkte han att 
hobbyprojektet och kärle-
ken till skorna tog mer och 
mer tid från det vanliga 
arbetet och fritiden.

– Till slut var jag tvung-
en att bestämma mig. Så 
hösten 2018 sa jag upp 
mig och öppnade en pop 
up-butik här i Skrapan.

Då tog affärerna en helt 
ny vändning.

– Det var helt sjukt, jag 
hade inte förutsett hur 
stort communityt kring 
de här exklusiva skorna 
är. Många kom in bara för 

att snacka och hänga, och 
efter alla samtal som upp-
stod förstod jag mycket 
mer om kunderna och vad 
de efterfrågade.

När den fysiska butiken 
öppnade var det kö utan-
för från halv sex på mor-
gonen till efter ett på ef-
termiddagen.

Idag är pop up-butiken 
permanentad i Skrapan 
och Vedad blickar framåt.

– Tack vare den fysiska 
butiken har det blivit lätt-
are att skapa community, 
möta kunderna och bygga 
mitt varumärke. Det gav 
en helt annan dimension 
till vad jag gör, säger han.

händer på Bakgården ska 
vara eventbaserat.

– Vi konstaterade efter 
premiären förra somma-
ren att om det fylls med 
rätt saker så kommer folk 
att hitta hit. Vi vill att det 
ska vara en levande plats. 

– Det här är vårt sätt att 
ge tillbaka till människor i 
kvarteret.

Parkourbanan är kvar 

även denna sommar.
– Det finns parkourlära-

re på plats varje onsdag he-
la sommaren, säger Linda.

Framför solläktaren an-
ordnar Friskis & Svettis 
gratis gympapass.

– Det har varit fullt här 
när de har kört. Bland an-
nat blir det danceflow, 
men det ska finnas något 
för alla! säger Linda.

stora flertalet, man försöker 
fånga ett generellt intresse. 

– Jag försöker dessutom 
alltid att fånga barnens in-
tresse, och göra verk som 
även funkar i deras ögon-
höjd. Här vid glasväggen 
kommer de att möta figurer  
i deras storlek, och man 
kommer även att kunna ki-
ka in och se vad som pågår  
i butiken, säger Björk.

Med parkourbana, 
sköna hängplatser 
och nygrillade burgare 
vill Skrapans bakgård 
etablera sig som Sö-
derbornas nya mötes-
plats.


