
trygghet
Nattvandring på 
gång i Stuvsta

StADSutveckliNg
Nya stationen 
i Flemingsberg

DemokrAti
Ökad dialog med 
huddingeförslag

Vårt
Huddinge
tiDNiNgeN FÖr oSS i huDDiNge 2018

SiNNe eeg:

N0 02

DANSk DyNAmit
PÅ jAzz & blueS

25–26 mAj



NYHETER

Vårt Huddinge #2 20182

Att det är vår märks tydligt i Huddinge. Det är inte bara 
våra fina parker och naturområden som blomstrar 
utan vi ser allt fler tecken på att näringslivet i Huddinge 

växer och frodas. Det innebär många nya jobb här i Huddinge.
I en rapport som Bisnode har tagit fram kan vi konsta-

tera att Huddinge har haft en urstark tillväxt de senaste åren. 
Näringslivet i Huddinge växer mer än i övriga länet och 
landet. Vi ser det tydligt i att antalet jobb och företag blir fler. I 
Datchas ranking över de ”hetaste affärsorterna i Sverige” ham-
nade Huddinge på sjunde plats och i januari utsågs Huddinge 
till Årets kommun på Fastighetsgalan.

Det går bra för Huddinge nu. Och bättre ska det bli. 
Huddinge ska vara en av de bästa kommunerna i lan-
det att starta, driva och utveckla företag i. För att lära 

oss mer har vi under våren satsat på 100 företagsbesök på 100 
dagar där politiker och tjänstemän har besökt stora och små 
företag för att lyssna till deras synpunkter och utmaningar. Jag 
har besökt allt ifrån IKEA och ledande företag inom medicin-
teknik till skolföretag, småindustrier och den nya kvalitets-
restaurangen Julius i Stuvsta. Väldigt inspirerande och jag har 
tagit med mig många förslag och idéer om hur kommunen kan 
bli bättre.   

För att på ett systematiskt sätt utveckla Huddinge som före-
tagarkommun med fler arbetsplatser har vi tagit fram en ny 
näringslivsstrategi i kommunen. Det handlar om att göra Hud-

dinge till den bästa platsen för företag att 
växa och etablera sig i. Huddingeborna 
ska inte behöva pendla. Jobben ska växa 
fram här hos oss.

 PS: Kul att bion i Huddinge centrum 
återuppstår. Grattis Tobias och Elsa 

Holmberg på Folkes!

Stark 
jobbtillväxt 
i Huddinge

Vårt Huddinge ges ut av: Kommunikationsavdelningen Huddinge kommun,  
141 85 Huddinge. Telefon: 08-535 300 00. Ansvarig utgivare: Roger Höglund.  
Redaktör: Lotta Segelberg, varthuddinge@huddinge.se. Redaktion: Mikael Jeppe,  
Kristina Eder. Produktion: JFS & Co, Eskilstuna. Omslag: Sinne Eeg,  
foto Stephen Freiheit. Tryck: Ljungbergs Tryckeri. Distribution: SDR Svensk  
Direktreklam. Vid utebliven tidning, ring 08-535 301 95. Vårt Huddinge finns  
även inläst på Daisy-skiva. Vårt Huddinge är en Svanenmärkt trycksak.  
Nästa Vårt Huddinge kommer till dig vecka 24 2018.

Daniel Dronjak (M)
Ordförande i kommunstyrelsen

daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

Ur dimman och Min Syster gör gemensam sak  
för att få fler att rösta i Flemingsberg.

Ortens bästa poet Jami Faltin vill vara  
en förebild för romer. 

Familjen Lindgren i Vistaberg är redo för  
kommunens elcykeltest.

Flemingsbergs station har renoverats. Här finns 
bland annat Bröd & Salt.

På Trångsunds bibliotek kan du låna mycket mer 
än böcker, bland annat fröer.

Mycket att se och göra på Huddingedagarna med 
Jazz & Blues 25–26 maj.

Innehåll
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Huddingeförslag ska förbättra dialogen mellan 
invånare och politiker. 32

”Demokrati handlar inte enbart om val var  
fjärde år utan om delaktighet i vardagen”. 09
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isste du att Huddinge 
är en av de kommuner i 
Sverige där det är störst 

skillnad mellan olika områden i hur 
stor utsträckning folk röstar i de 
allmänna valen? I vissa delar röstar 
närmare 100 procent av de röstbe-
rättigade, i andra under 50 procent. 
I Skärholmen, ett stenkast från 
Huddinge, där valdeltagandet är 
mycket lågt pågår satsningen 127 
röster räknas. 127 eftersom det är 
postnumret för Skärholmen.

Visste du också att det är betyd-
ligt fler som röstar i riksdagsvalet än 
till kommun och landsting? Trots 
att det är betydligt fler invånare som 
enbart får rösta i valen till kommun 
och landsting. Även om du inte är 
svensk medborgare räcker det att 
ha varit skriven i Sverige i tre år för 
att få rösta i val till kommun eller 
landsting.

in vardag påverkas mer 
av kommunens beslut än 
av riksdagens. Dina barns 

eller barnbarns skola, gatan utanför 
ditt hus, lekparken, motionsspåret 
eller simhallen där du spenderar 
din fritid, och äldreboendet som 
du kanske flyttar till – allt ansvarar 
kommunen för.
Så kom igen alla ni ifrån Snätt-
ringe, Segeltorp i norr till Lissma 
och Länna i söder, låt oss vända på 
statistiken när det blir dags att rösta 
efter sommaren. Sätt igång och läs 
på hur Huddinge styrs och vilka du 
vill ska bestämma. 

Din röst räknas!

Lotta Segelberg
Redaktör
lotta.segelberg@
huddinge.se

141 röster 
räknas

V

D

i APril får 4 760 slumpmässigt 
utvalda invånare i åldern 18–84 
år ett brev där de inbjuds att 
svara på frågor om kommunen. 
Befolkningsundersökningen  görs för 
att Huddinge ska bli en ännu bättre 

kommun att leva i. Vad har du som 
invånare för erfarenheter av exempelvis 
kommunikationer, miljö, trygghet 
och demokrati? Enkäten kommer att 
ligga till grund för hur kommunen ska 
prioritera sitt arbete framöver.

Kommunen vill veta vad 
Huddingeborna tycker

gÖr eN iNSAtS för demokratin: 
Jobba som röstmottagare i valet! Som 
röstmottagare hjälper du folk att 
rösta i valet 2018. Du kan jobba under 

förtidsröstningen såväl som på valdagen. 
Du får ersättning. Det är en extra fördel 
om du talar fler språk än svenska. Läs mer 
och anmäl dig på huddinge.se/val.

vill Du hjälPA
Folk Att rÖStA?

FÖr treDje Året i rad har det 
arrangerats konstutställning 
på Sågbäcksgymnasiet. 
Utställningen är öppen för 
alla elever på skolan och de får 
bidra med ett verk var. Verken 
presenteras anonymt och 
utställningen avslutas med en 
omröstning. De tre bidrag som 
får flest röster tilldelas pris och 
diplom.

I förra numret av Vårt 
Huddinge berättade vi om 
Safar Akhlaqi som deltog 
i förra årets utställning på 
Sågbäcksgymnasiet. Hans verk 
vann inte omröstningen på 
skolan men blev uttaget till årets 
vårsalong på Liljevalchs.

Många elever tar chansen 
att medverka i Sågbäcksgymnasiets 

konstutställning.
FOTO Char Lotte hagberg

Elever 
ställde 
ut
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Yngve är en sann 
föreningsmänniska

– Det finns massor av liv 
i oss fortfarande! säger 
yngve Sundblad som gärna 
ser att fler pensionärer tar 
chansen att engagera sig 
i föreningslivet och få nya 
sociala nätverk. 
inte minst väntjänsten, 
som ligger yngve varmt 
om hjärtat, behöver fler 
frivilliga.

Yngve bor tillsammans med sin fru 
Clary i Stuvsta. Till familjen hör 
också sheltien Bino, drygt sex år. 

– Han är vår andra hund. Det 
blev tomt när vår första lämnade 
oss. Att ha hund är perfekt för då 
kommer du ut, säger Yngve och 
berättar att ryggsäcken packas dag-
ligen med termos och macka för en 
långpromenad på cirka tre timmar i 
Älvsjöskogen. 

Här träffar de fyrbenta vänner 
och deras ägare, vänner som de lärt 
känna genom hundpromenaderna. 
Genom Bino är de engagerade i 
Norsborg lokala kennelklubb med 
drygt 200 medlemmar där Clary 

tränar rallylydnad med jycken och 
Yngve agility.

– Jag är ledare för en tränings-
grupp i blåbärsagilty där jag ser till 
att gruppen får vettiga övningar. 
Själv är jag 78 och tävlar inte men 
de som vill kan gå vidare till en 
tävlingsgrupp.

gillar teknik
Yngve har rustat klubbens hopp-
hinder och som gammal ingenjör är 
han intresserad av teknik och i färd 
med att utveckla ett tidtagningssys-
tem med fotoceller till agilityn. 

– Men det har blivit lite för dåligt 
med tid till det, jag vill ju se ett och 
annat program på TV också som 
Mästarnas mästare och Bäst i test 
eller läsa någon deckare. Vi tycker 
också om att gå på teater, bland 
annat såg vi Glada Änkan med 
Henrik Dorsin på operan, han är 
fantastiskt duktig!

Yngve har ett miljöintresse och 
tycker att vi ska ta hand om jorden 
men är inte engagerad politiskt. 
Hans kunskaper i teknik gör dock 
att han ibland tänder till och tycker 
att politikerna ser lite för lättvindigt 
på lösningar till miljöproblemen.

Yngve Sundblad med hunden Bino.

mer om 
yNgve
SuNDblAD

Familj: Bor i 
villa i Stuvsta 
med hustrun 
Clary och hun-
den Bino.
Intressen: 
Många, bland 
annat modell-
järnvägar. I 
Hamburg finns 
världens största 
modelljärnväg, 
det vore trevligt 
med ett besök 
där. Barn och 
barnbarn, hus 
och trädgård.
Motto: Utan 
frivillighet 
blir samhäl-
let tråkigt och 
egoistiskt.

Genom åren har han i tjänsten 
besökt en rad länder i Europa, och 
i samband med längre tjänsteresor 
har han och Clary varit i Japan och 
bott en tid i USA. 

– Där fick vi höra att vi nog sett 
mer av landet än många amerikaner. 

Yngve är också engagerad i 
Civilförsvarsföreningen och reserv 
i Grannsamverkan där Bino får 
hjälpa till att hålla koll under hund-
promenaderna. Men framförallt har 
Yngve i snart tretton år lagt mycket 
tid på Väntjänsten. Han avser nu att 
minska sitt engagemang succesivt 
för åldern tar ut sin rätt och har 
vänt sig till SPFs styrelse för att få 
hjälp att hitta intresserade som vill 
ta vid.

– Jag och Biggan, min parhäst i att 
sköta Väntjänsten, ser att om vi inte 
kan få fler att engagera sig måste vi 
lägga ner, säger Yngve som hälsar 
fler varmt välkomna att engagera 
sig i verksamheten.

Väntjänsten är en självständig 
organisation som försöker bryta 
isoleringen för ensamma och nås 
på 08-779 81 20 helgfria måndagar 
och torsdagar klockan 10–11.

KrISTINA EDEr
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Digital karta visar var 
det behövs insatser

För att effektivare kunna 
förebygga brott och andra 
händelser som skapar 
otrygghet börjar huddinge 
kommun med digital 
kartläggning av var och 
när saker och ting händer. 
både det som redan har 
inträffat och planerade 
större aktiviteter som 
festivaler.

Allt läggs in i IT-
verktyget Embrace 
som bland annat 
kommunens ope-
rativa samverkans-
grupp får tillgång 
till.

– Med en gemen-
sam bild av nuläget 
blir det lättare för 

oss och de vi samverkar med att 
sätta in rätt åtgärder på rätt plats, 
säger Catarina Klockerud, säker-
hetssamordnade hos Huddinge 
kommun.

Embrace är ett evidensbaserat IT-
verktyg som skapats av forskare på 

Örebro universitet i samarbete med 
Örebro kommun. Det handlar om 
att registrera och placera det som 
händer på en digital karta tillsam-
mans med eventuella åtgärder. På så 
vis ser man snabbt var det behöver 
göras något.

– Steg ett går ut på att vi från 
kommunens sida ska lägga in 
information från bland annat vårt 
incidentrapporteringssystem. På 
sikt hoppas vi att även polisen, 
räddningstjänsten, väktare och 
de stora bostadsbolagen vill bidra 
med information. Då får vi en 
helhetsbild som vi kan diskutera 
fram gemensamma åtgärder utifrån, 
säger Catarina Klockerud.

Allt registreras – inte!
Hon berättar att endast ett litet 
antal anställda hos kommunen och 
kommunens samverkansparter 
kommer att ha tillgång till systemet.

Det handlar i första hand om 
kommunens trygghets- och säker-
hetssektion och de som sitter med i 
operativa samverkansgruppen som 
träffas varje vecka. Den består av 
företrädare för kommunen, polisen 
och räddningstjänsten.

 Det som ska registreras är bland 
annat skadegörelse, otrygga platser, 
otrygghetsskapande grupper av 
personer, annat som stör ordningen 
eller skapar otrygghet och särskilda 
evenemang. Det som sker inomhus 
i bostäder registreras däremot inte. 
Detsamma gäller enskilda individer 
eller uppgifter som kan kopplas till 
enskilda personer.

– Det är inte det som är grejen, 
utan vi är på jakt efter händelser 
och mönster. Om vi ser att det hän-
der en massa saker på en viss plats 
i kommunen så kan vi tillsammans 
diskutera vad det beror på och vad 
vi behöver göra för att förhindra 
en upprepning. Det kan exempelvis 
röra sig om fysiska åtgärder i miljön, 
om väktare eller insatser av social-
tjänsten, säger Catarina Klockerud.

– Från att tidigare ha haft bra koll 
på vår egen bit kommer vi nu att se 
hela pusslet.

Embrace sjösätts under april.
MIKAEL JEPPE

Fotnot: Embrace är förtkortning 
för evidence-based methodology 

for better structured analysis of 
crime, safety, and follow-up 

of interventions.

DettA 
regiStrerAS 
i embrAce

• Skadegörelse: 
glaskross, klot-
ter, brand.
• Otrygga plat-
ser: öde, mörkt, 
nedskräpat.
• Otrygghets-
skapande 
samling av per-
soner: personer 
som samlas i 
trappuppgång, 
källarutrymme, 
eller annan 
plats och 
upplevs skapa 
otrygghet.
• Annat otrygg-
hetsskapande 
eller ordnings-
störande: bråk, 
inbrott, olovlig 
trafik, miss-
tänkt droghan-
tering, rån, våld.
• Arrangemang 
eller evene-
mang: ung-
domsfest, 
festival eller 
annan stor hän-
delse som ska 
ske kommande 
vecka.

DettA 
regiStrerAS 
iNte

• Händelser 
som sker inom-
hus i bostäder.
• Enskilda 
individer eller 
uppgifter som 
kan härledas till 
enskilda indi-
vider.

Catarina Klockerud, säkerhetssamordnare, visar en exempelkarta från Embrace. Den gäller inte Huddinge. Det som registreras 
färgkodas beroende på om det rör sig om skadegörelse, otrygga platser och så vidare.

Catarina 
Klockerud, 
säkerhetssam-
ordnare
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mariwan är
tillbaka där 
det började
Mariwan Omar kom till Flemings-
berg som politisk flykting från 
irakiska Kurdistan för 20 år sedan. 
Han rotade sig snabbt, utbildade sig 
i bland annat folkmusik och klas-
sisk musik vid Kungliga Musikhög-
skolan i Stockholm. Han har också 
pluggat ekonomi och psykologi.

Efter att ha varit verksamhets-
chef på ABF i Huddinge är han nu 
spindeln i nätet hos ideella fören-
ingen Samverkan i Huddinge. Han 
håller som bäst på att sätta sig in i 
satsningen, skapa kontaktytor och 
sätta rutiner. Parallellt har han varit 
med och rekryterat teamledare och 
koordinatorer till Unga för orten 
som är en vidareutveckling av de 
tidigare Tillsammans-projekten.

– Jag drivs av kärlek – kärlek är 
grunden när jag möter varje ny dag, 
människor och händelser, säger han.

– Jag drivs också av att kunna 

göra skillnad. När jag ser vad som 
går att åstadkomma, när jag ser 
positiv förändring, då får jag styrka 
att fortsätta.

välkänt ansikte
Mariwan Omar är ett välkänt 
ansikte och har också ett stort 
kontaktnät efter åren på ABF. Han 
hinner inte gå många meter i Fle-
mingsbergs centrum förrän någon 
hejar och vill prata. 

– Det är en ära att få vara med på 
den här resan och att ha en nyckel-
roll i den här ungdomssatsningen.

Samverkan i Huddinge ska bland 
annat skapa trygghet och trivsel, 
förebygga brott, möjliggöra fler 
arbetstillfällen, bidra till att fler blir 
behöriga till eftergymnasiala utbild-
ningar och genom nätverkande 
skapa kulturella och sportsliga 
aktiviteter. En annan viktig del av 

uppdraget är att stärka de demokra-
tiska värdena.

– Det gör vi bland annat genom 
att utöka utbildningsinsatserna för 
alla feriepraktikanter som medver-
kar i Unga för orten i sommar. Det 
är valår och då känns det naturligt 
att på olika sätt beröra det. Det blir 
också både kultur- och sportakti-
viteter.

Samverkan förändrar
Samverkan i Huddinge har fem 
medlemmar, bland annat kom-
munen, men fler är välkomna, slår 
Mariwan Omar fast.

– Alla goda krafter, både kom-
mersiella och ideella, är välkomna 
som medlemmar eller samarbets-
partner. Det är genom samverkan 
vi åstadkommer riktig förändring, 
säger han.

MIKAEL JEPPE

– Det är fantastiskt att som före detta flykting få en 
nyckelroll i den här satsningen och på så vis få ge något 
tillbaka till platsen och människorna som tog emot mig. 
Det säger mariwan omar som sedan i början av mars  
är verksamhetschef för ideella föreningen Samverkan  
i huddinge som genom just samverkan och aktiviteter  
ska göra hela huddinge tryggare.
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mariwan är
tillbaka där 
det började

mer om 
SAmverkAN 
i huDDiNge

Samverkan i 
Huddinge är en 
ideell förening 
med i dagsläget 
fem medlem-
mar, däribland 
kommunen, 
Huge Bostäder 
och Balder. 
Verksamheten 

– bland annat 
Unga för orten 
som är en vida-
reutveckling 
av de tidigare 
Tillsammans-
projekten 

– finansieras 
gemensamt. 
På sikt ska fler 
fastighetsbo-
lag knytas till 
föreningen som 
även ska sam-
verka med polis, 
räddningstjänst 
och andra 
goda krafter i 
syfte att skapa 
trygga och 
säkra områden. 
Ordförande i 
föreningen är 
kommundirek-
tör Magdalena 
Bosson. Verk-
samhetschef 
Mariwan Omar 
kan nås på 
08-535 300 06 
eller mariwan.
omar@hud-
dinge.se.

Mariwan Omar är tillbaka där allting 
började – i Flemingsberg, nu som 
verksamhetschef för ideella föreningen 
Samverkan i Huddinge.
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Nattvandra du också!
Nattvandring sker i dag i 
huddinge centrum, masmo 
och vårby gård.
men snart får huddinge 
ytterligare en aktiv 
nattvandrargrupp – i 
Stuvsta.
– vårt mål är att vara ute 
på fredagar från klockan 
21, säger Sofia ärlemo, en 
av initiativtagarna.
hon uppmanar alla vuxna 
Stuvstabor att komma på 
uppstartsmöte 25 april.

Nattvandrarna är frivilliga vuxna 
över 18 år, privatpersoner eller för-
eningsaktiva, som träffas vid vecko-
slut, storhelger och skolavslutningar 
för att tillsammans öka tryggheten 
på bland annat gator och torg. 
Huddinge kommuns målsättning 
är att nattvandring på sikt ska ske i 
alla kommundelar. Privatpersoner 
som nattvandrar får en biobiljett 
som tack. Sker nattvandringen i 
föreningsregi kan föreningen få viss 
ekonomisk ersättning.

– Man får frisk luft och motion, 
träffar nya människor och så sover 
man så gott efteråt, säger 79-åriga 
Anne-May Sundin som nattvandrat 
i 20 år och fortfarande är ute och 
nattvandrar med sina tjejkompisar 
varannan fredagskväll.

– Jag har bott i Vårby gård sedan 
1972 och har sett både upp- och 
nedgångar. Just nu är det ganska 
lugnt.

vettiga vuxna
På ett nätverksmöte i kommunhu-
set nyligen fick blivande nattvand-
rare möjlighet att utbyta erfaren-
heter med nattvandrarveteraner. 
Med på mötet var också Janne 
Lundholm som är verksamhetschef 
för stiftelsen nattvandring.nu och 
Catarina Klockerud, säkerhetssam-
ordnare i Huddinge kommun.

– Intresset för både dag- och natt-
vandring har ökat markant runt 
om i landet, säger Janne Lundholm 
och berättar att stiftelsens första 
cykelnattvandringsgrupp snart ser 
dagens ljus – i Malmö.

Lika bra drag är det ännu inte i 
Huddinge kommun. Flera grupper 

vittnar om att det är svårt att hitta 
vuxna som vill ge sig ut i kvälls-
mörkret trots många ”gilla” på 
Facebook.

På frågan om det krävs någon 
särskild kompetens för att bli natt-
vandrare, svarar Janne Lundholm:

– Det räcker bra med att man 
är en vettig vuxen, intresserad av 
området där man går och ungdo-
marna som bor och rör sig där.

Han är också den som ska 
kontaktas om något särskilt händer 
under ett pass. Vid behov kan han 
aktivera stiftelsens krisorganisation.

– Sedan ställer vi upp med gratis 
kurser och föreläsningar om bland 
annat respekt, säger han.

Nästa nätverksträff anordnas 
efter sommaren.

MIKAEL JEPPE

 
Fotnot: Det finns mer 

information om nattvandring 
på huddinge.se/nattvandring och 
på nattvandring.nu. Den som vill 

börja nattvandra kan höra av 
sig till säkerhetssamordnare 

Catarina Klockerud på 
trygghet@huddinge.se.

DAgS FÖr 

NAttvANDriNg 

i StuvStA!
25 april kl. 18.30–20.30 hålls 

ett uppstartsmöte i matsalen på 

Kungsklippeskolan i Stuvsta. Med 

på mötet är även Janne Lundholm 

från nattvandring.nu. Någon 

anmälan behövs inte, det 

är bara att dyka upp. 

Här ser vi några 
av de vuxna 
som nattvand-
rar i Huddinge 
kommun. Längst 
fram står natt-
vandrarveteranen 
Anne-May Sundin.  
Hon flankeras av 
Sofia Ärlemo som 
har tagit på sig 
nattvandrarnas 
karaktäristiska 
reflexväst.
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Lars Björkman 
(HP), kommunal-
råd med ansvar 
för funktionshin-
derfrågor, Jelena 
Drenjanin (M), 
kommunalråd 
med ansvar för 
grundskolefrå-
gor, och Marica 
Lindblad (MP), 
oppositionsråd, 
betonar att demo-
krati inte enbart 
handlar om val 
var fjärde år utan 
om delaktighet i 
vardagen.

Skillnaderna vad det 
gäller utbildningsnivå, 
sysselsättning, hälsa 
och inkomst är mycket 
stora mellan invånarna i 
Segeltorp och grantorp. 
Detsamma gäller nivån på 
valdeltagandet.
Det är ett välkänt problem 
som inte går att lösa 
månaderna före valet, 
menar oppositionsrådet 
marica lindblad (mP) som 
varit politiskt aktiv i över 
20 år.

– Det finns ingen ”quick fix”. 
Demokrati handlar inte bara om att 
rösta i valen, utan lika mycket om 
att få ta del av det vi skapar tillsam-
mans och att känna sig delaktig alla 
365 dagar om året, säger Marica 
Lindblad.

Jelena Drenjanin (M) instämmer 
och slår fast att det hon och alla 
andra politiker gör varje dag för att 
på olika sätt öka utbildningsnivån, 
få fler i jobb och för att minska 
ohälsan kan leda till ökat valdelta-
gande, bland annat i socialt utsatta 
områden.

– Valdeltagandet är starkt sam-
mankopplat med utbildning, hälsa 
och inkomst. Genom att fortsätta 
jobba med de här frågorna så kom-
mer valdeltagandet att öka, säger 
hon och tillägger att hennes bild är 
att alla partier anstränger sig för att 
på olika sätt möta invånarna.

 
vilka får rösta?
Inför valet gäller det även att 
jobba extra hårt med uppsökande 
verksamhet i form av traditionell 
dörrknackning, föreningsbesök och 
möten via sociala medier, menar 
de. Det kan också bli aktuellt att 
anordna aktiviteter som riktar sig 
särskilt till kvinnor, exempelvis 
möten med barnpassning. 

– Sedan är det viktigt med före-
bilder och att visa att kvinnor kan 
ta plats, säger Jelena Drenjanin och 
tar Huddinges kommunstyrelse, 
där nio av 15 ledamöter är kvinnor, 
som exempel.

– Det är också viktigt att mäta 
och utvärdera det vi gör för att se 
vad som fungerar. Det är onödigt 
att hela tiden uppfinna hjulet på 
nytt, säger Marica Lindblad.

Lars Björkman (HP) håller med 
och lyfter frågan om vilka som får 
rösta i valet 9 september. Det är 
nämligen olika regler för att rösta i 
riksdags- och kommunalvalet och 
detta är något som partierna och 
kommunen bör hjälpas åt med att 
sprida information om, menar han.

– För att ha rösträtt till kommun- 
och landstingsfullmäktige måste 
man inte vara svensk medborgare, 

det räcker att vara 18 år och folk-
bokförd i den aktuella kommunen 
och landstinget, säger han.

”Din röst är viktig”
När det gäller valdeltagandet och 
vikten av att få fler att ta plats råder 
stor politisk enighet. Detsamma 
gäller uppmaningen att gå och 
rösta:

– Oavsett var du kommer ifrån 
så kan du påverka din framtid. Din 
röst är viktig oavsett vilka förutsätt-
ningar du lever under, säger bland 
annat Jelena Drenjanin.

MIKAEL JEPPE

 
Fotnot: Det finns mer 

information om valet och vad 
som krävs för att få rösta på 

Valmyndighetens hemsida, val.se.

Många insatser krävs 
för ökat valdeltagande
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Ungdomar 
och politiker 
sökte svar 
tillsammans

Hon var en av 20-talet ungdomar 
från främst Flemingsberg och 
Visättra som gjorde sina röster 
hörda på fritidsgården UngZon i 
Flemingsberg 17 mars. De medver-
kade i något som kallas för Open 
Space som är en spännande dialog-
modell där ungdomar får svar på 
sina mest angelägna frågor direkt 
från kommunens politiker. Och 
politikerna får reda på vilka frågor 
som är heta bland unga.

På plats på UngZon fanns 
företrädare för i stort sett alla tio 
partier i kommunfullmäktige. Såväl 
politiker som ungdomar delades 
in i fem gemensamma grupper där 
man tillsammans sökte svar på de 
frågor ungdomarna hade formu-
lerat. Samtalsledaren Najmedin 
razavi höll ihop det hela.

– Jättespännande att få höra vad 
våra unga vill. Jag hoppas att de 
går härifrån med känslan av att de 

Dennis Hamzic var en de ambassadörer som utsågs i varje grupp. Som ambassadör gick 
man runt till andra grupper för att söka svar på den egna gruppens frågor och därefter 
återvända till sin egen grupp med svar. 

kan påverka, säger Louise rollins, 
Miljöpartiet, som var med på sitt 
första Open Space.

 
Små och stora frågor
Frågorna som ställdes var stora och 
små. Det handlade bland annat om 
fritidsgårdarnas öppettider, hur 
utomhusmiljön i Flemingsberg 
kan förbättras, om fler mötesplat-
ser för unga, skolan och om hur 
skillnaderna mellan områden som 

open Space, där unga huddingebor träffar politiker och 
ställer sina mest angelägna frågor, får tummen upp av 
både ungdomar och politiker.
– Det här är bra. vi får säga det vi känner och tycker 
direkt till dem som bestämmer, säger Selin keskin.

Vi får 
säga det 
vi tycker 
och 
känner
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Flemingsberg och Segeltorp kan 
minskas.

– Jag är inte säker på att det 
behövs fler mötesplatser, men fler 
aktiviteter vore bra. Det behövs 
också vuxna på våra mötesplatser, 
säger Selin Keskin.

Hon och övriga ungdomar som 
hade sökt sig till UngZon denna 
lördagseftermiddag är för unga 
för att få rösta i höstens val, men 
när det väl blir dags råder det inget 

tvivel om vad de tänker göra.
– Jag ska rösta! Jag tänker läsa 

på om alla partier för att ta reda 
på vilket parti som är bäst för hela 
samhället, säger Selin Keskin.

– Jag tänker rösta, för en enda 
röst kan göra skillnad, säger Dennis 
Hamzic.

 
Nästa steg
Det har hållits fem Open Space runt 
om i Huddinge kommun sedan 

i höstas. Anna-Maria Bergman, 
ansvarig för ungdom på kultur- och 
fritidsförvaltningen, har varit med 
på samtliga. 

Hon ska nu sammanställa 
det som har kommit fram och 
presentera resultatet för kom-
munens demokratiberedning som 
har möjlighet att skicka det som 
framkommit direkt till ansvariga 
förvaltningar.

MIKAEL JEPPE

Jami Faltin, Dev-
ran Bulat, Susan 
Ezzeldin och Fur-
han Arikan for-
mulerade frågor 
om bland annat 
fritidsgårdens 
öppethållande. 
Ingalill Södergren, 
Drevvikenpartiet, 
och Louise Rollins, 
Miljöpartiet, lyss-
nade, stöttade och 
svarade på frågor.
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– De lever långt från 
politiken och känner sig 
inte inkluderade. Det 
vill vi ändra på med 
en ”happening” som 
för invånarna närmare 
politikerna och kanske 
också kan leda till att fler 
går och röstar, säger mehdi 
Adnan mossa, grundare 
av föreningen ur dimman 
som vägleder ungdomar 
bort från drogmissbruk och 
en kriminell livsstil.

Tillsammans med föreningen Min 
Syster, och uppbackade av Hud-
dinge kommun och flera andra 
aktörer, bjuder de in till en ”inför 
valet-fest” vid Café Mix på Diag-
nosvägen 17 i Flemingsberg. Datum 
och tid är spikade: 12 maj klockan 
14–17. Något publikdragande namn 
för festen har dock inte bestämts 
när denna artikel skrivs, förutom 
arbetsnamnet valdialog. 

– Alla är välkomna, särskilt de 
som får rösta i höstens val, säger 
Gurprit Kaur, medgrundare till Min 
Syster som är en förening för unga 
tjejer och bygger på gemenskap, 
självkänsla och integration.

– Och så vill vi plantera ett frö 
hos dem som inte får rösta än, fyller 
Mehdi Adnan Mossa i. Många vet 
inte hur viktig deras röst är och 
känner sig inte inkluderade trots att 
de har bott här länge. 

 
Alla kommer att vara där
Gurprit Kaur berättar att för-
hoppningen är att alla partier med 
platser i kommunfullmäktige ska 
komma till Flemingsberg 12 maj.

– Som ung visste jag inte heller 
vem jag skulle rösta på eller vad 
partierna stod för. Nu gör vi det lätt 
för alla att ta reda på vad partierna 
vill. Det är bara att komma hit och 

ta del av information, ställa frågor 
och lyssna, säger hon.

Förutom mingel och dialog blir 
det också ansiktsmålning och mas-
sor av andra småaktiviteter för stora 
och små, grillmat, informationstält 
och uppträdanden. Och allting är 
gratis. 

Mehdi Adnan Mossa och Gurprit 
Kaur konstaterar att ingen som 
uppehåller sig i Flemingsberg den 
aktuella dagen kan undgå festlig-
heterna.

Samarbetet mellan Ur dimman 
och Min Syster kom inte till av en 
tillfällighet.

– Vi är alla uppväxta i samma 
område, driver föreningar och 
har hört talas om varandra. Vi har 
också gemensamma bekanta så det 
här var på något vis oundvikligt, 
säger Gurprit Kaur.

Huddinge kommun stöttar val-

”Din röst betyder otroligt mycket”, säger Mehdi Adnan Mossa, från Ur dimman, intill Café Mix där 
valdialogen ska hållas 12 maj.

dialogen ekonomiskt inom ramen 
för demokratidagarna som bland 
annat syftar till att skapa dialog och 
delaktighet.

blev peppad
– Jag blev peppad av att höra fören-
ingarna Ur dimman och Min Syster 
prata om att få fler att gå och rösta 
med hjälp av en bra mötesplats, där 
invånare i Flemingsberg samtalar 
och lär känna personer som är 
engagerade i partier, och på så vis 
kan få en ökad förståelse för politik 
och val. Bra möten och samtal 
skapar förtroende och kunskap, 
vilket kan öka valdeltagandet, säger 
Marcel Moritz, utvecklingsledare 
hos Huddinge kommun.

Fotnot: Läs mer om eventet 12 maj 
på Min Systers Facebooksida eller 

på Instagram, min.syster.

Gurprit Kaur, 
från Min Syster, 
konstaterar 
att ingen som 
uppehåller sig 
i Flemingsberg 
den aktuella 
dagen kan 
undgå festlighe-
terna.

Festligt event 12 maj 
ska få fler att rösta

MIKAEL JEPPE

FOTO Sar a rIngStröM
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Vi har ställt frågan 
”Hur kan underhåll 
och skötsel av vägarna 
förbättras?” till alla 
partier i kommun-
fullmäktige. Fem svarar 
i detta nummer och 
övriga fem svarar på 
samma fråga i nästa 
nummer.

Hur kan
underhåll 
och skötsel 
av vägarna 
förbättras?
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Fler svar på sidorna 
19 och 23!

Socialdemokraterna 
socialdemokraterna.se/huddinge

Sara heelge Vikmång (S) 
sara.heelge-vikmang@huddinge.se
– Alla ska känna sig trygga och 
säkra i trafiken. Bilister, cyklister 
och gångtrafikanter vittnar om att 
vi behöver göra mer. Huddinge-
borna känner oro för att halka och 
irritation över snö som inte röjs. 
Vi vet också att vi har för många 
olyckor som beror på hål i våra 
vägar. Här behöver vi ställa hårdare 
krav när vi köper in tjänster till 
kommunen och växla upp arbetet 
med vägunderhållet. Så kan vi bli 
tryggare i trafiken tillsammans.

huddingeborna ska bli mer 
delaktiga  i kommunens 
utveckling.
Nya dialogmetoder ska 
därför testas för att 
tanka både boende och 
jobbpendlare på kunskap 
så tidigt som möjligt i 
beslutsprocesserna. 
under huddingedagarna 
och kungens kurva-
dagarna i slutet av maj 
inleds dialoger om 
utvecklingen av huddinge 
centrum och kungens 
kurva.

– Vi vill bland annat fånga in Hud-
dingebornas kunskap om olika 
platser, säger Sandra Bratt, områ-
desstrateg Huddinge kommun.

– Vilka platser tycker de om och 
vad används de till i dag? Det vill vi 
ta reda på.

intensifierad dialog
Huddinge kommun är inne i en 
stark tillväxtfas vilket innebär att 
många områden behöver utvecklas, 
bland annat Flemingsberg, Hud-
dinge centrum, Kungens kurva 
och Vårby. Men även Skogås och 
Trångsund.

Sandra Bratt understryker att det 
är viktigt med dialog med alla som 
bor och verkar i de aktuella områ-
dena för att resultatet ska bli bra.

– De vet vad som fungerar där de 
bor och verkar, och vad som inte 
gör det. Det är viktigt att få med 
detta så tidigt som möjligt i våra 
processer.

En bra dialog är en förutsätt-
ning för att kommunen ska kunna 
växa på ett bra sätt, menar hon och 
berättar att man från kommunens 
sida är intresserad av att intensifiera 
dialogen med invånarna – både 
digitalt och genom fysiska möten 
med företrädare för kommunen.

– Vi ska också försöka hitta nya 
sätt att involvera invånarna tidigt i 
processerna så att de kan påverka 
det som ska ske innan de viktiga 
besluten är fattade, säger Sandra 
Bratt.

På plats
På Huddingedagarna och Kungens 
kurva-dagarna i slutet av maj finns 
tjänstepersoner från kommunen på 
plats för att lyssna in vad Huddinge- 
borna har för åsikter om utveck-
lingen i Huddinge centrum och 
Kungens kurva. I Skogås och Trång-
sund kommer kommunen att testa 
en rad dialoger riktade till olika 
målgrupper. 

Det som kommer fram i dialo-
gerna används sedan i kommunens 
fortsatta planeringsarbete.

MIKAEL JEPPE 

Tidig dialog och 
nya metoder
kan öka 
delaktigheten

Valdialog i 
Skogås 23 maj

Det SkA anordnas  
en valdialog i Skogås 23 maj  

klockan 18–21 i kulturföreningen 
Lyktans lokal i Skogås  

centrum. Mer information  
kommer. 
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jami vill vara 
en förebild

för romer
ortens bästa poet heter jami Faltin och bor  
i Flemingsberg.
– När folk skriver att jag är en stor förebild 
för romer och att mina texter betyder något 
för dem blir jag glad, säger jami.



I december förra året var Jami 
Faltin en av 21 finalister från hela 
Sverige som tävlade om titeln 
Ortens bästa poet. Bakom poesi-
tävlingen står föreningen Förenade 
förorter som vill lyfta fram erfa-
renheter från förorterna och arbeta 
för att människorna som bor där 
ska äga berättelsen om förorten. 
Egentligen hade Jami ingen tanke 
på att ställa upp.

– Det var en annan poet, Hedy 
Aliyar, som tipsade mig om täv-
lingen. Vi träffades för flera år sen 
då jag visade honom min första  
raplåt när han kom förbi kyrkan, 
här utanför ungdomsgården. Jag 
visste att han var poet och var jät-
testolt över att han ville läsa.

Hedy gav Jami konstruktiv kritik.
– Han sa att texten var typ dålig, 

men på ett bra sätt. Efter en vecka 
visade jag honom en ny text som 
han tyckte var bättre. Vi har hållit 
kontakt och han tycker jag är envis 
och hungrig och sa att det vore nice 
om jag var med i poesitävlingen. 
Han sa att antingen skämmer du 
ut dig eller så går det bra, och jag 
anmälde mig utan att veta vad jag 
gav mig in på.

”jag har blivit visiterad”
Jami hade aldrig skrivit poesi 
tidigare, det är rap som är hans grej. 
Men i telefonen hade han en text 
som han jobbat med en tid. Texten 
handlar om hur romer har förföljts 
under 1 000 år.

– Jag har blivit visiterad när jag 
kommit ut ur affären och kallats 
för tjuv. Jag tänker så här när någon 

säger något dåligt om mig – jag är 
stolt över att vara rom, du kan säga 
vad du vill, jag är fortfarande stolt 
över min kultur.

Jami tycker att poesi och rap 
ligger nära varandra, båda har en 
rytm. Han jobbade vidare med 
raderna i telefonen och blev den 
yngste någonsin att vinna tävlingen.

Under sin uppväxt har Jami väx-
elvis bott i Finland och Sverige och 
han började skriva för två år sedan 
när han återvände till Sverige. Han 
skriver om sin verklighet, det han 
ser och upplever. 

– Mina texter kommer alltid från 
hjärtat och är verklighetsbaserade.

Familjen framför allt
Från fyra års ålder har han växt 
upp med en styvfar som han till en 
början hade svårt att acceptera och 
utan kontakt med sin biologiska 
pappa. 

Numera träffar han honom fyra 
gånger per år men kan sakna att 
de under många år inte hade en 
pappa-son-relation.

– Mina texter kan handla om 
tankar kring farsan, att han inte 
varit där när man behövt honom. 
Men jag är inte bitter, mitt motto är 
familjen framför allt. 

Jami studerar på Sågbäcksgym-
nasiets byggprogram, inriktning 
måleri.

– Jag hinner med studierna men 
där jag är nu, så mycket jag har att 
skriva om, så vill jag jobba på min 
dröm att leva på text och musik. 
Just nu ser det bra ut för mig!

KrISTINA EDEr

Man lever och lär speciellt 
när det är kallt, livet säger 
inget men det lär dig allt

>
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Han drömmer om att kunna 
leva på textoch musik

mer om 
jAmi FAltiN

Familj: Mor, 
far, styvfar, fem 
syskon.
Ålder: 17, fyller 
18 i år.
bakgrund: 
Har varit med 
i talangtäv-
lingar i finsk 
TV, bland annat 
kommit tvåa i 

”Ung stjärna”.
Poesi från 
Jamie: Man 
lever och lär 
speciellt när det 
är kallt, livet 
säger inget men 
det lär dig allt.
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Han drömmer om att kunna 
leva på textoch musik

17Vårt Huddinge #2 2018

Ungdomsgården i Flemingsberg är en träffpunkt Jami gärna går till.
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– jag ser fram emot detta, 
det ska bli riktigt kul. 
Det säger mattias lindgren
som har valt en lådcykel 
till kommunens elcykeltest 
i maj och tillägger:
– Det kan bli pannkaka 
också, men jag har en 
positiv bild av hur det 
kommer att vara.

Han bor i Vistaberg tillsammans 
med hustrun Nila och döttrarna 
Amelia och Eleanora. Som familje-
bil har de en sjusitsig, dieseldriven 
Volkswagen Sharan. Familjens 
vanliga cyklar står prydligt undan-
ställda på baksidan. Elcyklar har 
varit ett återkommande samtals-
ämne i den aktiva familjen som 
flyttade från Luleå 2014, men det 
var Vårt Huddinges artikel om att 
kommunen sökte testcyklister som 
fick dem att göra slag i saken.

– Jag mejlade att jag var sugen på 
att prova, säger han.

 
ut på äventyr
Mattias Lindgren menar att elcy-
keln, där man får hjälp och slipper 

”toktrampa”, kan vara perfekt för 
korta och mellanlånga sträckor, 
exempelvis när man ska åka och 
handla, hämta och lämna ungar på 
förskolan eller åka på äventyr till 
Huddinges olika naturreservat. En 
lådcykel är ett konkurrenskraftigt 
transportmedel jämfört med bilen 
på dessa sträckor.

– Jag tänker mig också att vi ska 
prova att cykla till mormor och 
morfar i Norsborg. Det är över 
en mil dit, säger han och berättar 
varför han valde en lådmodell.

– Där sitter ungarna fram och 
kan se saker istället för i en barnstol 
bakom mig.

Mattias Lindgren är pappale-
dig men jobbar till vardags som 
verksamhetsutvecklare. Han är 
med andra ord van vid att testa och 
utvärdera saker och ting och kom-

Laddade inför elcykeltestet!

mer att ta sig an testcyklingen på 
samma metodiska vis.

– Jag ska försöka ge en rättvisande 
bild av att använda cykeln för det 
som jag har tänkt mig utifrån ett 
barnfamiljeperspektiv, säger han.

 Elcyklarna utgör, enligt Cykel-

branschen, i dag cirka tolv procent 
av marknaden och andelen växer. 

Ska elcyklarna bli lika vanliga 
som konventionella cyklar och 
bli ett seriöst alternativ till bilen 
på korta och medellånga sträckor  
krävs, förutom fortsatta bidrag till 

mer om 
elcykel-
teStet

Fyra testcyklister, 
med olika mål 
för sin cykling, 
ska under maj 
månad testa var 
sin elcykel, dela 
med sig av sina 
erfarenheter i 
sociala medier 
och på så vis 
inspirera andra 
att cykla mer. 
De ska cykla 
minst tre gånger 
i veckan, föra 
dagbok över hur 
mycket de cyklar 
och skriva minst 
ett Facebook-
inlägg i veckan.
Två har valt van-
liga elcyklar och 
två olika model-
ler av lådcyklar.
Elcykelkam-
panjen är en 
del i Huddinge 
kommuns 
miljöarbete, där 
miljövänliga 
transportmedel 
som elcyklar 
bidrar till mins-
kade utsläpp, 
mindre trängsel 
och mindre 
buller. 
Testcyklisternas 
inlägg kommer 
att publiceras på 
energi- och kli-
matrådgivarnas 
Facebooksida, 
facebook.com/
energiochklimat.
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Hur kan underhåll 
och skötsel 
av vägarna 
förbättras?

Christian ottosson (C)
christian.ottosson@huddinge.se
– Som ordförande i byggnads-
nämnden ansvarade jag 2017 för 
att ta fram kommunens allra första 
beläggningsplan, som förbättrar 
styrningen och ger en mer profes-
sionell uppföljning. Centerpartiet 
och den styrande koalitionen har 
också mer än fördubblat budgeten 
för gatubeläggning. Nu vill vi i Cen-
terpartiet ta ytterligare steg: 1) Vin-
terunderhåll på cykelvägarna – med 
sopsaltning ska fler kunna cykla 

året om. 2) Bättre 
återkoppling vid 
felanmälan. 3) 
Samarbete med 
lokala fastig-
hetsägare om 

underhåll.

moderaterna 
moderaterna.net/huddinge

Daniel Dronjak (M)
daniel.dronjak-nordqvist@ 
huddinge.se
– Vintern har slitit hårt på våra ga-
tor och vägar. Vi har tagit ett samlat 
grepp om underhållsbehoven och 
storsatsar i år 30 miljoner extra på 
att fylla igen sprickor och potthål 
och bygga om hela vägkroppar där 
det är som värst. Huddinge ska se 
snyggt och tryggt ut. Trafiknätet är 
överbelastat och avsaknaden av en 
tvärförbindelse gör att våra lokala 
vägar utsätts för stora påfrestningar. 
Huddinge behöver Tvärförbindelse 

Södertörn för 
att avlasta våra 
lokala gator och 
få bort tung 
trafik.

centerpartiet 
centerpartiet.se/huddinge

cykelköparna, medvetna satsningar 
av Stockholmskommunerna. Det 
handlar bland annat om bra 
cykelvägar, men ockjså om säkra 
cykelparkeringar, både vid pendel-
stationer och vid affärer i centrum, 
menar Mattias Lindgren.

– Det är såklart inte så kul om 
man upptäcker att cykeln eller 
batteriet är borta när man kliver av 
pendeltåget eller kommer ut från 
affären med två kassar mat för att ta 
sig sista biten hem på cykel.

                           MIKAEL JEPPE

Laddade inför elcykeltestet!
Blivande eltestcyklisten Mattias 
Lindgren med dottern Eleanora,  
1,5 år, i famnen intill dotterns  

”miljöbil”. Faller testet väl ut kan  
det mycket väl bli så att familjen 
köper en elcykel.
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mycket mer än en tågstation

– Det har länge funnits en efter-
frågan i Flemingsberg på ett ökat 
utbud av både serveringar och 
service. De nyetablerade aktörerna 
i Flemingsbergs station är ett 
välkommet tillskott och positivt för 
både resenärer, boende och verk-
samheter i området. 

Det säger Andreas Fogelqvist, 

näringslivsstrateg Huddinge kom-
mun.

Första delen av Flemingsbergs 
station stod klar på 1980-talet. För-
utom en utbyggnad 1994 har inte så 
mycket gjorts åt byggnaden.

– Antalet resenärer har ökat från 
år till år så det var verkligen dags 
för en renovering, säger Björn John-

Flemingsbergs 
station är en av 
Sveriges största 
med 22 000 
resenärer som 
passerar varje 
vardag.

son, affärsutvecklare på Jernhusen 
som står bakom renoveringen. 

Varje vardag passerar 22 000 
resenärer genom stationen vilket 
gör den till en av Sveriges största. 
Jernhusen lät projekteringen av 
ombyggnaden ta tid för att kunna 
genomföra renoveringen utan att 
behöva stänga delar av stationen, 
vilket också har kunnat undvikas.

Tidigare har stationen upplevts 
som kall och dragig.

– Med annan placering av entré-
erna och nya snurrdörrar har vi 
skapat ett bättre inomhusklimat. Vi 
har också gjort en marknadsunder-

Flemingsbergs station har renoverats och byggts 
om för drygt 120 miljoner kronor. bland annat har 
stationen fått 230 kvadratmeter solceller som 
bidrar till energiförsörjningen och en takterrass 
med uteservering.
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mycket mer än en tågstation

Caroline Lora Nordgren, närmast kameran, och Vasiliki Lountzi har fullt upp med att 
serva kunderna som kommer till Bröd & Salt.

sökning för att få koll på resenärer-
nas behov av service, säger Björn 
Johnsson. 

resultatet blev att en frisör och 
Pressbyrån är de enda som finns 
kvar av de tidigare hyresgästerna. 

– Bland de nya hyresgästerna 
finns ett apotek och en mobiltele-
fonreparatör. Här finns också en 
rad olika typer av serveringar med 
fokus på take away eftersom de 
flesta som passerar är på väg till 
jobb eller skola och hellre vill ta 
med sig något att äta än sitta ner, 
säger Björn Johnsson.

Bageri Bröd & Salt hör till 

hyresgästerna i den nya stationen i 
Flemingsberg. Etableringen är deras 
första utanför tullarna.

god respons
– Chefen för Bröd & Salt ville 
öppna just i Flemingsberg eftersom 
det är så många som reser hit. I 
söderort har också efterfrågan på 
ett hantverksmässigt bageri varit 
stor. Vi i personalen uppskattar den 
goda respons vi får från våra härliga 
kunder och förbipasserande, säger 
Vasiliki Lountzi i en paus mellan 
kunderna. 

Trenden visar tydligt att resan-

det fortsätter att öka i takt med 
att Huddinge kommun växer och 
Spårväg syd kommer på plats. För 
att möta den ökade efterfrågan 
planerar kommunen tillsammans 
med Trafikförvaltningen och Tra-
fikverket ett nytt resecentrum vid 
Flemingsbergs norra stationsupp-
gång. Under åtta sommarveckor i 
år och de kommande två somrarna 
får Flemingsbergs station också 
ta emot resenärer med fjärrtåg då 
den så kallade getingmidjan förbi 
Gamla stan i Stockholm ska byggas 
om.

KrISTINA EDEr

Det har länge fun-
nits en efterfrågan 
i Flemingsberg på 
ett ökat utbud av 
både serveringar 
och service så de 
nya hyresgästerna 
i stationen är 
ett välkommet 
tillskott.
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trångsunds bibliotek är 
som andra bibliotek – en 
mötesplats där det bland 
annat finns böcker i långa 
rader. 
men en sak gör att 
biblioteket sticker ut – 
här kan man sedan mars 
månad också låna fröer.

– Det är bara att komma hit och 
låna fröer helt gratis och odla under 
sommaren. Sedan är tanken att 
man ska lämna tillbaka nya fröer till 
hösten, säger biblioteksassistenten 
Klara Krantz som snubblade över 
idén på sociala medier.

Fröbiblioteket är under uppbygg-

nad och ryms just nu i en pärm 
bredvid böcker som ”Så ett frö” och 

”Nybörjarens trädgård”. I pärmen 
finns just nu bland annat fröer till 
tomater, kålväxter och kryddor. 

– Vi tar helst emot egenodlat men 
det går också bra att lämna in det 
som blir över i en köpt fröpåse. Vi 
har inte fått in så många fröer än, 
men det finns helt klart ett stort 
intresse för det här hos bland annat 
förskolebarn och äldre, säger Klara 
Krantz som har en kolonilott där 
hon själv odlar i mån av tid.

Hon har bidragit med rosenböna 
och dill till fröbiblioteket.

– En annan tanke vi har är att vi 
genom att odla egna fröer ska bli 
mer självförsörjande och att vi ska 

få fram växter som är mer anpas-
sade för Huddinge.

Med fröodling bidrar man till ett 
hållbart samhälle, konstaterar hon 
och tillägger att den som lånar fröer 
gör det på egen risk. Det finns näm-
ligen ingen möjlighet för biblioteket 
att veta om de fröer som lämnats in 
håller vad de lovar.

Trångsunds bibliotek har redan 
hunnit anordna en fröbytarkväll. 
Det kan bli mer av den varan 
framöver, menar Klara Krantz.

Den som vill låna fröer behöver 
bara ha ett lånekort.

– Men den som inte har något 
lånekort säger bara till så hjälper vi 
till med det, säger hon.

MIKAEL JEPPE

SÅ här gÅr 
Det till

Låna så många 
fröer du vill och 
när odlingssä-
songen är över 
lämnar du in 
fröer från de 
odlade växterna 
på biblioteket 
och fyller i en 
fröbeskriv-
ning. Det gör 
det möjligt för 
andra att låna 
fröer.

Klara Krantz visar ett av sina favoritfrön som finns med i fröbiblioteket: rosenböna.

Hos Klara kan du låna 
både böcker och fröer
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Hur kan underhåll 
och skötsel 
av vägarna 
förbättras?

vänsterpartiet 
vansterpartiet.se/huddinge

nujin alacabek-Darwich (V)
nujin.alacabek-darwich@huddinge.se
– Vi drev igenom ”jämställd snöröj-
ning” i Huddinge som innebär att 
man ska prioritera att röja gång- 
och cykelvägar. Det finns fortfa-
rande brister med snöröjningen 
och där behöver kommunen ställa 
fortsatta krav på entreprenörerna 
att följa kommunens riktlinjer att 
prioritera gång- och cykelvägar 
samt infarter till förskolor, skolor 
och allmänna kommunikationer. 
Till nästa vinter måste kraven på 
entreprenören bli tydligare. Vi 
anser också att röjning av grus som 
kommit efter sandning av vägarna 
bör prioriteras 
tydligare för att 
färre olyckor 
ska ske även i 
samband med 
stora grus- 
ansamlingar.

Lars björkman (hP)
lars.bjorkman@huddinge.se
– Ett säkert, men ej välkommet, 
vårtecken är när potthålen dyker 
upp på våra vägar när tjälen släpper. 
Det är kommunens ansvar att se till 
att åtgärda detta på det kommunala 
vägnätet. I 2018 års budget tilldela-
des extra miljoner för att stärka åt-
gärderna på vägunderhållet. I övrigt 
så måste de felanmälningar som 
kommer in behandlas betydligt 
snabbare, och att det finns en god 
beredskap för åtgärder. I värsta fall 
kan ju kommunen bli skadestånds-
skyldig om någon 
eller något blir 
skadat på grund 
av eftersatt 
underhåll.

huddingepartiet 
huddingepartiet.se

Åtta pedagoger och 
skolledare prisades för 
sitt utvecklingsarbete i 
huddinges skolor på Årets 
pedagoggala 15 mars.

Vinnarna hade valts ut av en jury 
bland flera hundra nomineringar 
från Huddingeborna, elever, kol-
legor och chefer. Galan hölls i 
Huddingegymnasiets aula. Cirka 
300 personer deltog. För under-
hållningen stod rockvillekören och 
maten både lagades och serverades 
av elever från Sågbäcksgymnasiets 
restaurang- och livsmedelsprogram.

Pristagare
Förskolan: Ingela Agerbark, 
Johanna Björkhage och Lina Duf-
venberg på förskolan Daggkåpan, 
avdelning Selma. grundskolan: 
Mikhael Mikalides på Vårbyskolan, 
Amanda Carnlöf på Glömstaskolan. 
gymnasieskola/Vuxenutbild-
ning: Andrea Nava Bohlin på Östra 
gymnasiet. Årets chef: biträdande 
rektor Erik Hall på Visättraskolan. 
arena huddinges pris för entre-
prenörskap gick till Krister Thun, 
rektor på Sjödalsgymnasiet.

Pedagoger fick 
pris på gala

Vinnarna intog scenen.

Vinnaren av Arena Huddinges entre-
prenörspris Krister Thun, rektor på 
Sjödalsgymnasiet, fick beskedet via 
mobiltelefon på scenen. Prisutdelare var 
Edward Howard.

Elever från Sågbäcksgymnasiets restaur-
ang- och livsmedelsprogram såg till att 
gästerna fick mat och dryck.



Vårt Huddinge #2 2018

HUDDINGEDAGARNA MED JAZZ & BlUES

en idrottshubb med prova 
på-verksamhet för barn 
och unga, drop in-vigslar, 
motionslopp och loppis, 
men också uppträdande av 
vattenmannen & Speed.
huddingedagarna 
innehåller något för alla.

– Upplägget är ungefär detsamma 
som i fjol, men vi ska försöka lyfta 
idrottshubben, där man kan prova 
på olika idrotter, ännu mer, säger 
Carin Löthwall, Huddinge kom-
muns eventkoordinator för Hud-
dingedagarna.

kokande gryta
Lördagen 26 maj förvandlas  
Sjödalsparken i Huddinge centrum 
till en kokande gryta med aktivi-
teter av skilda slag. Loppisen finns 
som vanligt i mitten av parken, 
medan tälten där kommunala 
verksamheter, partier, företag och 
föreningsliv visar upp sig ringlar 
sig runt. 

Den som vill provsitta en polis- 
eller brandbil, rida på en ponny 
eller bara ta en fika i caféet kan göra 
det.

– Och för andra året i rad 
anordnas ett anhöriglopp för att 
uppmärksamma den som vårdar 
eller stödjer en närstående. Syftet är 
att visa hur viktiga anhöriga är för 
samhället, säger Carin Löthwall.

Loppet är en kilometer långt och 
riktar sig till alla som vill gå, jogga 
eller på annat sätt ta sig runt en 
uppmärkt slinga i parken.

 
vigslar och vattenman
Succén med drop in-vigslar fortsät-
ter. Carin Löthwall påminner om 
att de som vill gifta sig i vigseltältet 
måste komma ihåg att ansöka om 
hindersprövning hos Skatteverket 
innan.

huddingedagarna 
har något för alla

FreDAg 
25 mAj 

Kulturskolan 
uppträder på 
fyra scener runt 
om i Huddinge 
centrum. Det 
bli också karne-
valståg genom 
centrum.

lÖrDAg 
26 mAj

Huddinge-
dagarna pågår i 
Sjödalsparken 
kl. 12–16. Det 
finns mer 
information på 
huddinge.se/
huddingeda-
garna.

Efter lunch, närmare bestämt 
klockan 13, är det dags för Vatten-
mannen & Speed att röra sig runt 
i parken och med musik och galna 

upptåg lära ut saker om vatten. Det 
blir en garanterat rolig upplevelse 
för både stora och små.

MIKAEL JEPPE

Klätterväggen återkommer på årets  
Huddingedagarna. Klockan 13 uppträder  

Vattenmannen & Speed.

24
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Precis som tidigare år är det fri 
entré.

– Vi är väldigt stolta över att vi 
kan erbjuda ett lika högkvalificerat 
program i år som förra året, säger 
Alice Öhman och Karin Lundmark 
i Huddinge jazzförening som står 
bakom arrangemanget i samarbete 
med Huddinge kommun och flera 
sponsorer. 

Dansk dynamit
– Särskilt stolta är vi över att en 
superstjärna som Sinne Eeg vill 
komma till festivalen. Faktum 
är att Huddinge jazz- och blues-
festival har ett väldigt gott rykte 
bland artister. Det är många som 

vill komma och spela här. För oss 
handlar det om att sätta ihop en så 
bra mix som möjligt.

För Alice Öhman, Karin Lund-
mark och de andra i jazzförening-
ens styrelse rör det sig om många 
timmars ideellt arbete.

– Men det är det värt när vi får 
sådan bra respons från publik och 
artister. Vi vet också att festivalen 
och våra andra arrangemang under 
året är viktiga för kulturen i Hud-
dinge.

På festivalområdet kommer det att 
finnas två tält med mat och dryck till 
försäljning. 

Fotnot: Det finns mer  
information på huddinge.se/jazz.

Jazzsångerskan 
och revyartis-
ken Meta Roos 
uppträder även 
i år på Hud-
dinge Jazz & 
Blues. Hon är 
dessutom konfe-
rencier.

25–26 maj är det dags 
för den 27:e upplagan av 
huddinge jazz & blues  
i Sjödalsparken. 
konferencier är precis som 
i fjol jazzsångerskan meta 
roos som även uppträder.
Sinne eeg, Among lynx 
och Scandinavian tenor 
kings är andra exempel 
på artister som garanterat 
kommer att få hela 
Sjödalsparken att svänga.

Högklassiga artister på 
jazz- och bluesfestivalen

FOTO kenth wÅngk LeV

program 

och intervju 

meD Sinne eeg

– BLÄDDra tiLL 

nÄSta SiDa!
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26

FreDAg 25/5

17.00
gooD morNiNg blueS
Ett av Sveriges svängigaste 
och äldsta jazz- och 
bluesband. Bandet är en 
ofta återkommande gäst 
på svenska scener med sin 
repertoarblandning av jazz och 
blues. 

18.15
AmoNg lyNx
Med en rå kaxighet spelar 
Among Lynx efter devisen 
tungt, svängigt och smutsigt där 
resultatet blir en resa mellan 
western, urskog och storstadens 
avenyer.

19.30
clAS yNgStrÖmS blue 
DevilS
Skön och avspänd gammelblues 
och rotrock – klassiker på eget 
vis blandat med egna alster.

lÖrDAg 26/5
14.00
lelo NikA jr & FrieNDS
Traditionell romsk balkanmusik 
med influenser av jazz och 
folklore i en unik blandning. 
Dragspelssolisten Lelo Nika Jr 
bjuder på musik med passion 
och improvisation, både från 
gammal tid men också egen 
nyskriven musik.

15.30
iSAbellA luNDgreN
En av Sveriges idag främsta 
jazzsångerskor tolkar låtar av 
Bod Dylan på sitt eget stilla och 
eftertänksamma sätt.

16.45
ScANDiNAviAN teNor kiNgS
Tre av Skandinaviens bästa 
tenorsaxofonister på samma 
scen. Nils Sandström, Knut 
riisnaes och Jesper Thilo bjuder 
på jazzstandards och egna 
kompositioner tillsammans med 
Hans Backenroths trio.

18.00
SiNNe eeg
Danmarks internationella 
superstjärna och en av de 
ledande jazzvokalisterna i 
Europa nu för första gången live 
i Huddinge.

19.15
metA rooS 
En av våra mest kända och 
uppskattade sångerskor som 
med med sin utstrålning 
och närvaro på scen alltid 
bjuder in publiken. Även årets 
konferencier.

20.00
Stockholm SwiNg All StArS
Stockholm Swing All Stars 
kommer till Huddinge med 
nyskrivna arrangemang av 
välkända swingklassiker. 

Program för huddinge
jazz & blues 25–26 maj

FOTO kenth wÅngk LeV, ManueLLa nIk a,  MIk aeL SILkeberg 
oCh haSSe LInDén
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Sinne Eeg kommer till Huddinge Jazz & Blues i Sjödalsparken.

Dansk superstjärna 
mellanlandar
i Sjödalsparken
– Det ska bli härligt att få uppträda i 
huddinge som jag inte besökt tidigare! jag 
tar med mig en fantastisk dansk pianist och 
duktiga svenska musiker, det blir riktigt 
coolt! säger Sinne eeg när vi når henne på 
telefon under hennes turné i uSA.

FOTO kenth wÅngk LeV

USA har blivit nästan som ett andra hem för 
Sinne Eeg och under vårvinterns turné upp-
träder hon i bland annat Los Angeles och San 
Diego.

– Jag har varit här åtta nio gånger och fått 
många riktigt goda vänner. Just nu bor jag hos 
en saxofonist som jag träffade i Japan.  

redan när Sinne var fyra år gammal började 
hon spela. I Danmarks motsvarighet till den 
svenska Kulturskolan spelade hon både block-
flöjt och piano.  

– Under hela min uppväxt lyssnade jag mycket 
på jazz eftersom min far och storebror gillade 
den typen av musik, säger Sinne. 

många influenser
När hon var 15 år  
spelade hon saxofon 
i ett storband och 
åkte på sin första 
utlandsturné.

– Som 18-åring bör-
jade jag sjunga, det var lite 
lättare än att spela saxofon …

Idag är Sinne Eeg en av de mest 
framgångsrika nordiska jazzsång-
erskorna med hela världen som sitt 
arbetsfält. Hon har tilldelats flera danska 
Grammys och en mängd andra priser, bland 
annat The Ben Webster Prize och Prix du Jazz, 
instiftat av franska jazzakademien.

Som sångerska har hon influerats av Nancy 
Wilson, Betty Carter och Sarah Vaughan och 
hon har en skandinavisk melankoli i sin musika-
liska framtoning.

KrISTINA EDEr
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konstnärligt möte på Fullersta gård

instrumental 
är namnet på 
Fullersta gårds nya utställning. 
här inbjuds besökaren att 
gå på upptäcktsfärd i mötet 
mellan två generationer av 
konstnärer: camilla løw och 
gert marcus.

Gert Marcus (1914 – 2008) har skapat 
många offentliga verk i Sverige. Han står 
bland annat bakom utsmyckningen av 
Bagarmossens tunnelbanestation och 
färgsättningen av höghusen i Grantorp, 
Flemingsberg.

– Jag har tidigare sett en del av hans 
stora, monumentala verk men inte de 
mindre som finns här, säger Camilla Løw 
som varit ytterst delaktig i urvalet av 
Gert Marcus verk och även skapat egna 
verk specifikt för denna utställning. 

Hon säger att de båda har många 
gemensamma nämnare i sin konst men 
att de också skiljer sig åt.

– Våra verk ska ses 
i förhållande till varandra 

och vad som sker i rummet och jag har 
skapat skulpturer i dialog med rummet. 
Fullersta gård är inget vanligt galleri och 
skiljer sig från en typisk vit kub. Min 
intention är att spela på detta förhål-
lande och att de som varit här många 
gånger ska kunna upptäcka nya saker i 
rummets arkitektur.

Ny dimension
I sina verk har Camilla Løw använt 
material som metallplåtar, betong och 
plexiglas vars färger ger rummen en ny 
dimension. 

– Jag vill skapa rörelse och få besöka-
ren att se att verken ändrar sig. Utställ-
ningen är tredimensionell, menad att 
gå runt i och mentalt uppleva både i 
de olika rummen och i rummen som 
uppstår mellan verken, säger Camilla 
Løw som bor och arbetar i Oslo. Hon ses 
idag som en av de intressantaste konst-
närerna inom den samtida konstrukti-

vistiska konsten och har under senare år 
ställt ut över hela världen.

Betongfundamenten till några av 
Camilla Løws verk i utställningen är 
skapade av skulptören Marc rizell. När 
de möttes visade det sig att Marc rizell 
jobbat med Gert Marcus.

– Ett sammanträffande som tillför en 
extra dimension, säger Camilla Løw.

Även Gert Marcus änka, Françoise 
ribeyrolles-Marcus, medverkar med ett 
mindre verk i utställningen. 

– Jag har en avslappnad inställning 
till utställningar men det är kul att få 
dela med sig och förmedla något. I den 
här utställningen har vi skapat en värld 
att komma in i och känna något. Jag är 
inte religiös men här kan man uppleva 
samma känsla som när man kliver in i 
vackra, gamla kyrkorum – man grips 
av något, säger Françoise ribeyrolles-
Marcus.

Utställningen pågår till 1 juli.

KrISTINA EDEr

Camilla Løw ses som en av de intressantaste konstnärerna inom den samtida konstruktivistiska konsten. På Fullersta möts hennes och Gert Marcus konstnärsskap. På     bilden ses Gert Marcus verk på väggen.
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PÅ gÅNg Här tipsar vi om arrangemang i Huddinge. 
I Kulturkalendern som följer med tidningen finns 

aktiviteter som arrangeras av kommunen.

utStällNiNgAr
7/4–20/5
hÅkAN bull – SolAriSkt 
SjÖgräS och ANDrA SyNer, 
Flygeln vid Fullersta Gård, 
Fullerstagårdsväg 18. Öppet: 
lördag, söndag kl. 12–16. Arr: 
Huddinge Konstnärsklubb och 
Huddinge Konstnärsklubbs
Vänner. Mer info: hkkvanner.se, 
huddingekonstnarsklubb.se.

6/5–27/5
koNSteN Att mÖtAS – tiAN 
gAN och SAm SchoNzeit, 
Litografiska Museet, Sundby 
Gård. Konsten att mötas är ett 
riksomfattande projekt. På 
Litografiska Museet arbetar 
under våren två konstnärer 
med olika bakgrund och 
olika tekniker. I utställningen 
visas deras arbeten. Mer info: 
litografiskamuseet.se.

26/5–17/6
ermiAS ekube – teckningar, 
Flygeln vid Fullersta Gård, 
Fullerstagårdsväg 18. Öppet:  
lördag, söndag kl. 12–16. Arr: 
Huddinge Konstnärsklubb 
och Huddinge Konstnärs-
klubbs Vänner. Mer info:  
huddingekonstnarsklubb.se, 
hkkvanner.se.

26/5–17/6
SveNerik jAkobSSoN 
– grAFik, Flygeln vid 
Fullersta Gård – Galleri HKK, 
Fullerstagårdsväg 18. Öppet: 
lördag, söndag kl. 12–16. Arr: 
Huddinge Konstnärsklubb och 
Huddinge Konstnärsklubbs
Vänner. Mer info: hkkvanner.se, 
huddingekonstnarsklubb.se.

3/6–12/8
Se mäNNiSkAN – verk ur 
bertil jANSSoNS PrivAtA 
koNStSAmliNg, Litografiska 
Museet, Sundby Gård. Bertil 
Jansson, känd kulturprofil och 
konstvän har samlat konst, 
framför allt grafik, under lång 
tid. Museet visar valda verk med 
olika tekniker ur hans privata 
samling med temat människan.

FritiD
–25/5
hANg out FriDAyS i  
StuvStAhAlleN, Fotbollsvägen 
34. Fredagar kl. 19–22. 
Välkommen att spela fotboll, 
basket eller annat kul vi hittar 
på! Arr: Huddinge basket och 
Stuvsta IF.

–27/5
bASket i vÅrbyhAlleN, 
Vårby allé 26-30. hang out 
Fridays för killar kl. 17.30–19.  
basketsöndagar för tjejer kl. 
11–12.30. Kom de dagar du kan 
och vill! Arr: Huddinge basket.
bASket och Fotboll i  
eDbohAlleN, Kvartettvägen 10.  
Trångsund/Skogås. Hang out 
Fridays kl. 20–23. Soft Sundays 
kl. 20–22. Kom de dagar du kan 
och vill! Arr: Huddinge basket.

–28/5
hANDboll FÖr bArN i 
FlemiNgSbergShAlleN, 
röntgenvägen 9, måndagar kl. 
17–18. Välkommen att prova på 
att spela handboll. För tjejer och 
killar 7–8 år. Arr: Huddinge HK.

Fram tIll sommaren
hANg out FriDAyS – gäriS 
oNly, Vårbyhallen, Vårby allé 
26-30, fredagar kl. 16–17.30. 
Välkomna alla tjejer (gäris) 
som vill spela basket och hänga 
till skön musik! Ingen tidigare 
erfarenhet krävs. Arr: Loka 
Heroes och Huddinge Basket.

APril
söndag 22/4
bArNSÖNDAg PÅ toNSAleN 
 – ”x, y, zebrA” meD muSik, 
Tonsalen kl. 14–15, Kyrkogårds-
vägen 2. Familjeföreställning om 
djur, bokstäver, siffror och annat 
som kan vara bra och kul att 
veta om världen kring oss. Det 
blir svårt att sitta still men lätt 
att sjunga med i den svängiga 
musiken framförd av Stellan 
Sagvik, Kaj Magnusson och Bert 
Kolker. Från 3 år. Entré 50 kr. 
Anmälan på teaterslava.org, 08-
551 705 17 eller info@teaterslava.
org. Mer info: teaterslava.org,

onsdag 25/4
jAN bergmAN om ”Sekre-
terArklubbeN”, Magasinet 
kl. 19, Juringe Gård, Segeltorp.  
I boken ”Sekreterarklubben” 
skildrar Jan Bergman den 
svenska underrättelsetjänsten 
under kriget där kvinnor 
riskerade livet utan att få något 
erkännande. Nu lanserar han en 
serie spionromaner som inleds 
med ”Sally och Nazistligan”. 
Avgift 80 kr för medlemmar,  
120 kr övriga. Anmälan via 
boka@segeltorpkultur.se eller 
08-646 48 56.

lördag 28/4
viSgruPPeN gott och blAN-
DAt, Huddinge Kulturhus kl. 
14, Folkes, Sjödalstorget 1. Gott 
och Blandat kommer och spelar 
sköna låtar av bland andra Evert 
Taube, Nils Ferlin, Cornelis, Fred 
Åkerström, Ted Gärdestad, Paul 
Simon, Beatles. Allt som man 
känner för att sjunga med i! 
Kaffebiljett 40 kr. Arr: Huddinge 
Hembygdsförening. Mer info: 
huddingehembygd.se.

mAj
torsdag 3/5
hiStoriSkA DeckArgÅtor 
i krigetS SkuggA, Fullersta 
gård kl. 18, Fullersta gårdsväg 18.
Författarna Anna Lihammer 
och Ted Hesselbom samtalar 
om författarskap, arkeologi och 
1930-talets mörka historia. Arr: 
Huddinge hembygdsförening.
Mer info: huddingehembygd.se.

torsdag 3/5
muSik FrÅN A till Ö, 
Tvättarbostaden kl. 13.30–14.30, 
Masmovägen 22, Vårby. ronny 
och Anneli Lindgren spelar och 
sjunger visor och lite jazz.
Servering till självkostnadspris. 
Anmälan till ronny Lindgren, 
telefon 070–307 99 22. Arr: 
Vårby Fittja Hembygdsförening 
och Studieförbundet 
Vuxenskolan.

lördag 12/5
FÖrortSoPerAN, egNA eN-
SembleN, Huddinge Kulturhus 
kl. 15–17, Sjödalstorget 1. Musik 
ur den dramatiska genren. Arior, 
duetter, och kammarmusik 
framförs på gamla och nya sätt. 
Förköp hos Folkes, Sjödalstorget 
1. Entré 100 kr, Öglamedlemmar 
80 kr, under år 18 fri entré.
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Sopranen Maya de Vesque  
medverkar i förortsoperan.

FOTO MaJa br anD

Barnsöndag med X, Y, Zebra.



För utförligare information och för ännu fler aktivitetstips, se
huddinge.se/event. evenemangstips anmäls direkt på huddinge.se/event 
eller skickas till Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.
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tIsdag 15/5
huDDiNgeS SvAmPexPert 
kjell heDberg, Huddinge 
Kulturhus kl. 18, Stora salen, 
Sjödalstorget 1. Du har kanske 
sett de vackra och informativa 
foton som Kjell delar med 
sig av på Facebook? På plats 
berättar Kjell om de arter vi kan 
hitta i Huddinge. Kanske får 
vi också ett och annat recept! 
Kaffebiljett 40 kr. Arr: Huddinge 
hembygdsförening. Mer info: 
huddingehembygd.se.

torsdag 17/5
huDDiNge PÅ väg Att 
bli StAD?, Fullersta gård 
kl 18, Fullersta gårdsväg 18.  
Arkitekturhistorikern Anna 
Micro Vikstrand berättar om de 
globala skeenden som påverkar 
Huddinges framväxande 
stadslandskap. Fri entré. Arr: 
Huddinge hembygdsförening.
Mer info: huddingehembygd.se.

torsdag 17/5
kvällSbykeN, Hagalunds 
Tvätterimuseum kl. 18, 
Masmovägen 20-22. Kvälls-
visning av museet. Eld under 
grytorna och kaffeservering. 
Entré; 20 kr kontant. Arr: Vårby-
Fittja hembygdsförening. Mer 
info: tvatterimuseet.se.

Fredag 18/5
vÅrkoNSert meD jAN johAN-
SeN och kÖreN, Huddinge 
Konferenscenter kl. 18.30, 
Patron Pehrs väg 3. Jan Johansen 
och Kören bjuder på en härlig 
vårkonsert! Allt från pop och 
schlager till visor, nyskrivet och 
klassiker. Biljetter köps i entrén. 
Entré: 200 kr. Barn 5–15 år 50 kr.

vAlborg
måndag 30/4
trADitioNSeNligt vAlborgSFirANDe i StortorPS- 
PArkeN, Tjäderstigen 16, Trångsund, kl. 18–22. Servering av 
kaffe, toast, korv, läsk. Chokladhjul, popcorn, sockervadd, godis 
och  lotteri. P-Nuts spelar under kvällen. Brasan tänds kl. 20. Arr: 
Stortorpsparken. Mer info: stortorpsparken.se.

vAlborgSmäSSoFirANDe i SjÖDAlSPArkeN, Sjödalsparken, 
KL. 17–21.30. Minitivoli, korv, kaffeservering, lotterier, ballonger 
och godis, vårsånger. Barnprogram kl 18 – Jompa ”Världens 
bästa barnmusik”. Brasan tänds kl. 20.15 med vårtal av Monica 
Dominique. The Voice of rockville sjunger kl. 20.30, fyrverkerier 
kl. 11. Arr: Huddinge IK och Huddinge kommun.

vAlborg PÅ lÅNgäNgeN, Långängens Bollplan, Tjädervägen, 
kl. 18–22. Kom och fira in våren med sång, musik och vårtal! 
Korv, kaffe, godis, popcorn, tivoli, lotter med mera. Körsång och 
vårtal. Brasan tänds kl. 20, fyrverkeri kl. 21.45. Då parkeringen 
inte är så stor rekommenderar vi att gå eller cykla.

vAlborgSFirANDe i FlemiNgSberg/viSättrA, kl. 17.30–22, 
Visättra sportcenter, Kvarnängsvägen 1. Livemusik, lotter, 
fiskdamm samt olika aktiviteter. Försäljning av korv, hamburgare, 
kaffe/te, läsk, sockervadd, popcorn med mera. Brasan tänds  
kl. 20.15, fyrverkerier kl. 21.30. Arr: Flemingsbergs scoutkår  
och Huddinge scoutkår.

mer iNFo: huDDiNge.Se/vAlborg 
Jan Johansen.

söndag 20/5
byk i lÖvSPrickNiNgeN, 
Hagalunds Tvätterimuseum  
kl. 12–14, Masmovägen 20-22.
Visning av museet kl. 12.15. 
Musik med ”Lifslust” kl. 14. Arr: 
Vårby-Fittja hembygdsförening. 
AlkeDo AuktioN, 
Stortorpsparken kl. 10–18, 
Tjäderstigen 16. Kaffestugan och 
grillen öppnar kl. 10. Fri entré.
Mer info: stortorpsparken.se.

Fredag 25/5
25-timmArS SÅNgmArAtoN 
meD teAter SlávA, Tonsalen  
25/5 kl. 18–26/5 kl. 19, 
Kyrkogårdsvägen 2. En 
djupdykning i Teater Slávas 
sångskatt med växlande sound 
och sångare från Teater Slávas 
25-åriga historia. Ordinarie 
pris 160 kr, reducerat pris 100 
kr. Anmälan: teaterslava.org, 
tickster.com, 08-551 705 17, 
info@teaterslava.org. 

söndag 27/5
vÅrloPPiS, Stortorpsparken, 
Tjäderstigen 16. Försäljning kl. 
11–15. Parken öppnar kl. 8.
Kaffestugan öppnar kl. 10. 

juNi
lördag 2/6
torgutStällNiNg, 
Trångsunds torg kl. 11–15. 
Försäljning av tavlor och 
hantverk. Arr: Konstföreningen 
Bellis och ABF Huddinge. Mer 
info: belliskonst.se.

lördag 16/6
”Dozzie” trollkArleN,  
Stortorpsparken kl. 12, 
Tjäderstigen 16. Barn- och 
vuxenföreställning kl. 12–13.  
Fri entré. 

söndag 17/6
SPelmANSDAgeN, röda 
Caféet kl. 13–16, Botkyrkavägen 
28. Traditionell folkmusik kl. 
13–14.30. Modernt kl. 14.30–16. 
Allspelslåtar i Sixtens Janssons 
och Arne Lifs anda. Anmälan 
till ronny Lindgren, 070-
307 99 22. Arr: Vårby Fittja 
Hembygdsförening.



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Rea eller inte rea 
– lär dig knepen!

Annonser lockar oss att göra ett klipp. 
Men alla reaerbjudanden är inte 
lika fantastiska som de verkar. Som 

konsument bör du känna till att när det är 
rea måste butiken haft varorna i sitt utbud 
under en längre tid, priserna ska vara 
rejält nedsatta och du ska kunna jämföra 
ordinarie priset med reapriset. Det används 
många uttryck för att locka konsumenter 
till att göra snabba klipp. Men det finns 
regler för hur dessa uttryck får användas.

billigast, lägsta prisgaranti – eller 
liknande får endast användas när säljaren 
faktiskt kan bevisa att lägre priser inte går 
att få hos någon konkurrent.

rea får bara användas om försäljningen 
avser produkter som ingår i butikens 
ordinarie sortiment, om försäljningen 
sker under en begränsad tid och priset är 
väsentligt lägre än normalt.

Förrpris – för att få använda uttrycket 
”förr x kr, nu y kr” måste det gamla priset ha 
använts under en längre tid.

utförsäljning – får bara användas 
om det gäller en slutförsäljning av hela 
varulager eller en klart avgränsad del av det, 
under en begränsad tid, och priserna ska 
vara väsentligt lägre.

För att slippa bli lurad av priset tänk på 
följande:

• Kolla prishistorik och gör en prisjäm-
förelse. Är du i en butik så fråga personalen 
när reapriset sattes.

• Jämför inte bara den nya prissättningen 
med ordinarie pris. Titta på vilka egenska-
per produkten har och jämför med konkur-
renterna istället.

Om du tycker att prisinformationen i 
butikens marknadsföring är felaktig kan 

du anmäla det till Konsumentverket, 
konsumnetverket.se. Låt inte den 

röda prislappen lura dig!

Huddingeförslag ska 
öka delaktigheten

Huddingeförslag, som systemet 
kallas, tas upp i fullmäktige 23 april. 
Går allting som planerat kan det bli 
verklighet från 1 maj.

Dagens modell med medborgar-
förslag, där den som bor i Hud-
dinge kan lämna skriftliga förslag 
till kommunfullmäktige, har inte 
minskat avståndet mellan politiker 
och invånare som det var tänkt. Det 
visar en rad utredningar på både 
statlig och kommunal nivå. Därför 
vill man nu ersätta medborgarför-
slagen med ett nytt digitalt system.

Huddingeförslag är ett sätt att 
utveckla dialogen mellan förtro-
endevalda och invånare och att nå 
enskilda och grupper som i vanliga 
fall inte deltar i samhällsdebatten. 
Det är också mycket effektivare.

– Det kommer bland annat att gå 
snabbare att få svar på sina förslag 
när de har uppnått tillräckligt stöd, 
säger Viktoria Thonäng, utredare 
på kommunstyrelsens förvaltning.

Spännande idéer
Huddingeförslag bygger på en 
hemsida under huddinge.se där 
invånarna kan lämna, kommentera 
och stödja förslag. Om förslaget får 
tillräckligt med röster går det vidare 
till beredning och beslut.

– Om ett förslag inte stöttas av 
tillräckligt många kan det ändå 
plockas upp av partierna. Jag tror 
att våra politiker kommer att kunna 
hitta många spännande idéer här 
och framför allt se vilka frågor som 
kommunens invånare anser viktiga, 
säger Viktoria Thonäng.

– De förslag som lämnas in 

publiceras på hemsidan där det går 
att följa förslagens väg från inläm-
nande till beslut.

manuell hjälp
Viktoria Thonäng berättar att 
erfarenheter från andra kommuner 
med e-förslag är mycket goda och 
att förslag till beslut om införande 
nu är på väg till kommunfullmäk-
tige för avgörande. 

– Det kommer fortfarande att 
vara möjligt att få hjälp med att 
lämna förslag via vårt servicecenter. 
Jag tänker bland annat på våra äldre 
och andra grupper som inte är så 
internetvana.

MIKAEL JEPPE

Fotnot: Det finns mer information 
om Huddingeförslag på 
huddinge.se.

ett digitalt system för e-förslag ska förbättra 
dialogen mellan huddingebor och politiker och 
få fler delaktiga i samhällsutvecklingen.

Sofie Suurna
Konsumentvägledare

Tel: 08-535 300 00
sofie.suurna@huddinge.se

KONSUMENT


