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I över 40 år har Huddingeborna otåligt väntat på att tvärför-
bindelsen mellan väg 73 och E4/E20 ska byggas. Besvikelsen 
över statens sätt att hantera tvärförbindelsen historiskt sett 

kan göra den mest optimistiske tung i sinnet. Bebyggelseutveck-
lingen i Huddinge och övriga Södertörn har under de senaste 
decennierna utgått i från Tvärförbindelse Södertörn (före detta 
Södertörnsleden). Den är ryggraden för trafikapparaten i Södra 
Stockholm.

 Planeringen av den nya förbindelsen pågår för fullt. Stora 
delar ska förläggas i en tunnel. Det är bra för Huddinge men 
det gör att projektet har blivit betydligt dyrare. Det är mycket 
oroande att Trafikverket nu presenterar ett förslag där mer än 
hälften av finansieringen av Tvärförbindelsen saknas. Ett oerhört 
viktigt infrastrukturprojekt med hög samhällsekonomisk nytta 
möts åter av osäkerhet och tveksamheter.

 Det är allvarligt för utvecklingen i Södra Stockholm. Tiotu-
sentals nya bostäder och arbetsplatser står på spel och vi kan 
räkna med trafikinfarkter på Glömstavägen, Storängsleden och 
Södra länken om Tvärförbindelsen inte byggs.

 Tillsammans med våra sju grannar på Södertörn jobbar vi 
aktivt över blockgränserna för att Tvärförbindelsen ska byg-
gas – gärna med framtida teknikutveckling och med eldrivna 
godstransporter.

 Att det finns de som tror att Huddinges planerade utveckling 
är realistisk utan att vi skapar möjligheter för människor att ta 
sig fram – får vi som tror på framtiden bortse ifrån. Huddinge 
behöver både vägar och spår för att bli ett bra samhälle som 
hänger ihop.

 Väl mött!
 

P.S. Kul att det nya äldreboendet i Segeltorp 
tillsammans med en ny förskola äntligen 
kan byggas.

Vårt tålamod är slut 
– bygg Tvärförbindelse 
Södertörn!

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: Bröderna Sam och Wollmar 
Önnestam Faris, foto Johan Bokström. 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 48 2017.

Daniel Dronjak (M)
Ordförande i kommunstyrelsen

daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

En av oss: Möt tatueraren Cribba som älskar 
färg och fantasimotiv.

På huvudbiblioteket i centrala Huddinge öppnar 
i september ett föreningscenter. 

Porträttet: Trollkarlen Daniel Karlsson 
är en riktig mångsysslare.

Trygghetsringningen i Huddinge söker  
fler frivilliga.

Huddinge har fått två nya sporthallar – i Stuvsta 
och Flemingsberg.

Innehåll
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Biblioteket där jag bor har näs-
tan alltid öppet, eller är snarare 
ofta låst och obemannat. En 

omöjlig ekvation? Nej då. Med mitt 
lånekort och en kod kan jag knalla in 
när jag vill och slå mig ner och läsa 
tidningen, låna en bok eller surfa på 
nätet. 

Det är tyst och lugnt, trots att det 
för det mesta är folk där. Någon sitter 
vid en dator och läser en språkkurs 
i svenska, en pappa har slagit sig ner 
i den lilla soffan och läser en saga 
för sitt barn. Jag brukar oftast gå till 
hyllan intill lånedisken där jag hämtar 
den bok som jag reserverat ett par 
dagar tidigare, som den osynliga  
bibliotekarien fixat fram från en 
annan del av stan. 

Så funkar meröppet på bibliotek. 
Om några veckor är det premiär för 
meröppet på Segeltorps bibliotek  
– välkommen nästan när du vill!

I en annan del av Segeltorp hittar 
vi en till offentlig byggnad som 
också har öppet nästan jämt: 

Kungens kurva Shopping Center. 
Nu är det upp till dig att rösta om 
den eller någon av fyra andra nya 
byggnader ska väljas till Huddinges 
snyggaste. När det gäller öppettider så 
är det en av dem som slår alla andra, 
nämligen Vårbyparken Resan, en 
lekplats som med fantasins hjälp kan 
ta dig över hela världen – och här är 
öppet dygnet runt. 

På tal om lekplatser så har Vårt 
Huddinge testat tre splitternya lek-
platser i Huddinge som alla får fina 
betyg av stora och små besökare. 

Lotta Segelberg
Redaktör
lotta.segelberg@
huddinge.se

Grattis
Segeltorp!

BYggproJeKt sKa  
Ut pÅ saMrÅD
viD sJötorpsparKen och vid 
Häradsvägen/Gamla Södertäljevägen 
planerar kommunen för nära 300 
lägenheter. Båda projekten ska 
snart ut på samråd.

 Vid Sjötorpsparken 
planerar kommunen för 190 
bostäder, både flerbostadshus 
och radhus, med lokaler 
för olika verksamheter i 
bottenvåningen. 

Här planeras också en ny, större 
förskola som ska ersätta Svalan som ligger 
längs med Österleden. I samband med 
projektet är det också tänkt att områdets 
lekplats ska rustas upp. Det går att läsa 

mer på huddinge.se/laset. Här finns också 
möjlighet att tycka till när detaljplanen 
är ute för samråd, det sker under fjärde 

kvartalet.
 I Segeltorp, nordost om 

rondellen vid Häradsvägen/
Gamla Södertäljevägen, planeras 
för ett flerbostadshus med 100 

lägenheter. I huset ska det även 
finnas lokaler för att öka servicen 

i området. Det planeras också för en ny 
lekplats och en multisportplan. 

Just nu pågår arbetet med att ta fram 
handlingar till samrådet som beräknas 
ske under fjärde kvartalet. Håll utkik på 
huddinge.se/lovdungen2.

tallgÅrDens äldreboende genomförde 
en hbtq-certifiering för några år sedan, 
och blev därmed ett av de första hbtq-
certifierade äldreboendena i landet. Sedan 
dess har äldreboendet fortsatt med sitt 
aktiva värdegrundsarbete och har ett 
särskilt fokus på hbtq-frågor. Förutom att 
de boende får ett bättre bemötande har 
personalen fått ett trevligare och öppnare 
arbetsklimat.

 Under årets Pridefestival hade 
Tallgården ett eget tält i Prideparken. På 
plats fanns medarbetare som berättade 
om sitt värdegrundsarbete. Intresset var 
stort och många besökare kom till tältet 
för att samtala om hbtq-frågor inom 
äldreomsorgen.

 Huddinge kommun har flera 
hbtq-certifierade verksamheter, bland 

annat ungdomsmottagningen och 
familjecentralen i Skogås.

Äldreboende 
med på Pride

segeltorps BiBlioteK byggs om 
för att bli ett meröppet bibliotek. 
Meröppet innebär att biblioteket är 
tillgängligt vissa tider även när det inte 
finns personal på plats.

För att använda meröppet måste du 
ha fyllt 18 år och registrera dig som 
meröppet-användare. Registrerar sig 

gör man på biblioteket när det finns 
personal på plats. Meröppet bygger 
på att du klarar dina ärenden själv. 
Exempelvis kan du låna och lämna 
tillbaka böcker, använda datorer 
och trådlöst internet och hämta 
reservationer. Segeltorps bibliotek 
beräknas öppna igen i slutet av oktober.

Meröppet bibliotek i Segeltorp

Ellinor, Lydia och Carolina, alla tre från 
Tallgårdens äldreboende, i tältet med 
Pride-volontären Alfons. 
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Hos Cribba råder  
organiserat kaos

– Jag gillar att skapa motiv 
med hög dos av fantasi, 
men tycker om att tatuera 
det mesta – stort och 
smått, svartvitt och färg.
Det säger Cribba Chaos 
som driver Color Chaos 
tattoo & art på sjödals-
torget i centrala Huddinge.

Hon heter egentligen Christine 
Gradin men föredrar aliaset Cribba 
Chaos.

– Jag har massor av överskotts-
energi, gillar att måla och skapa, 
hitta på saker och utflykter. Därav 
namnet.

Hängde med grabbarna
Hon har alltid älskat att rita och 
skapade tidigt både seriestripar och 
tidningar, band annat en hästtid-
ning.

– Jag hängde mycket med grabb-

arna under skoltiden, skejtade och 
gjorde hyss. Så när de fick mönst-
ringsbesked ansökte även jag om att 
få göra militärtjänst, säger Cribba. 

sadlade om
Hon blev yrkesofficer och var under 
en period även FN-soldat, men 
bestämde sig för att sadla om när 
försvaret stöptes om från värnplik-
tiga till kontraktsanställda.

– Redan när jag jobbade i försva-
ret köpte jag en tatueringsmaskin 
för att tatuera på mig själv. Jag 
tänkte: Hur svårt kan det vara? 
Omgivningen dök på mig om att 
jag skulle tatuera dem också, så det 
blev en snöbollseffekt. 

Efter karriären i försvaret var 
hon lärling hos en kompis som drev 
en tatueringsstudio i Stockholm.

– Sedan hyrde jag en stol i Solna 
och för fem år sedan drog jag igång 
en egen studio på Sjödalstorget. Jag 
hyr ut två stolar och har också en 
lärling, säger Cribba.

Cribba Chaos ”in action” i studion på Sjödalstorget.

Mer oM 
CriBBa 
CHaos

Namn:  
Christine 
Gradin, alias 
Cribba Chaos.
Ålder: 34 år.
Bor: Fullersta.
Familj: Sam-
bon Johnny och 
hundarna Greta 
Garbo och Brad 
Pitt.
Hobby: ”Efter-
som min hobby 
också är mitt 
yrke så säger jag 
hundarna”.
Motto: Allt är 
möjligt.

Hon beskriver studion som ”den 
attitydfria studion”.

– Många studior ska vara så tuffa. 
Ingen säger hej och det tatueras 
mycket dödskallar. Här får man 
vara som man är. Min äldsta kund 
är 87 år och hon fick en schimpans 
tatuerad på armen.

Mer digitalt
Cribba berättar att tatueringskon-
sten liksom allt annat påverkas av 
trender.

– I början var det mycket Carpe 
Diem och stjärnor, sedan kojfiskar 
och nu är det mer individualiserat. 
Den som gillar actionfiguren Zelda 
ska få Zelda tatuerad.

Vad tror du om framtiden?
– Jag ser gärna att jag har kvar 

studion och utbildar nya tatuerare, 
men jag vill också vidareutveckla 
mig själv som tatuerare och göra 
mer digital konst, serietidningar 
och logotyper åt folk.

MIKAEL JEPPE
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Vi har ställt frågan  
”Har kommunen 
gjort rätt satsningar 
för ett tryggare Hud-
dinge?” till alla partier 
i kommunfullmäktige. 
Fem svarar i detta 
nummer och övriga 
fem svarar på samma 
fråga i nästa nummer.  

Fler svar på sidorna 
24 och 32!

Har kommunen 
gjort rätt satsningar 
för ett tryggare
Huddinge?

Full aktivitet 
efter branden
storbranden i gladö 
Kvarnsjöns naturreservat 
är sedan länge släckt.
nu pågår inventeringen av 
både växt- och insektsliv. 
en sak är säker: Det sjuder 
av liv!
nästa år planeras guidade 
turer i området.

– Det som kan tyckas vara en 
katastrof är inte det ur ekologisk 
synvinkel, snarare tvärtom. Den 
här sortens bränder är ett naturligt 
och dynamiskt inslag i de norra 
barrskogarna, säger Richard Vestin, 
naturinformatör hos Huddinge 
kommun. 

Sommarens brand rasade över 
ett fem hektar stort område vilket 
motsvarar cirka sju normalstora 
fotbollsplaner. Richard Vestin och 
hans kollegor på kommunens 
naturvårdsenhet har fått många 
frågor från oroliga Huddingebor, 
men bränder av det här slaget är 
bra, försäkrar han. 

– Redan om två år kommer vi att 
se stora fält med tall, björk och sälg 

– återetableringen av träd efter en 
brand är nämligen galet effektiv.

Richard Vestin nämner en rad 
växter och insekter som är helt 
beroende av skogsbränder, de ligger 
så att säga och väntar på tiden efter 
branden.

– Det blir en form av nystart för 
livet i den här sortens miljö. Det 
finns arter som är anpassade för 

den här förändringen, bland annat 
den sotsvarta praktbaggen som är 
en sällsynt och hotad brandspe-
cialist. Den är först på plats efter 
branden för att lägga ägg. Svampin-
tresserade kommer att kunna hitta 
rotmurkla som brukar dyka upp 
där det har varit brand.

Försiktighet
Richard Vestin berättar att växt- 
och insektslivet i ett naturre-
servat skiljer sig mycket 
från områden med 
skogsbruk; i 
naturreservatet 
hittar alla arter 
nischer att leva 
i. Det gör som-
marens brand 
särskilt intres-
sant att följa upp, 
menar han.

Den som vill se 
förändringen med 
egna ögon måste dock 
iaktta stor försiktighet. Richard 
Vestin rekommenderar att vänta till 
nästa år.

– Då har de flesta brandskadade 
träden blåst omkull och då kläcks 
insekternas ägg. Det är säkrare och 
det finns mer att se, säger han och 
tillägger att det sannolikt kom-
mer att anordnas guidade turer i 
brandområdet.

Fotnot: Det finns mer information 
på facebook.com/huddingenatur, 
naturkartan.se, huddinge.se, och i 
appen Huddinge naturkarta.

Björkskott 
finns redan 
lite varstans.

Den åttafläckiga praktbaggen måste 
ha gott om död tallved för att trivas. 

Gulröd blombock lägger sina ägg i 
död tall.

MIKAEL JEPPE

Miljöpartiet 
mp.se/huddinge

Marica Lindblad (MP)
marica.lindblad@huddinge.se
– Grunden för trygghet och trivsel 
är bra fysisk planering och ett väl-
mående samhälle. Parker och torg 
ska vara inbjudande, välskötta och 
anpassas till olika gruppers behov. 
Trivsel hänger ihop med estetiska 
värden. Nya områden ska hålla hög 
kvalitet – även i ett långt perspektiv. 
Mörka ensliga platser upplevs ofta 
otrygga, vilket kan avhjälpas med 
belysning, nybyggnation eller  
verksamhet som drar till sig 
människor hela dygnet. Gångvägar 
till och från kollektivtrafik måste 
kännas öppna  
och trygga.  
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HUDDINGES BYGGNADSPRIS 2017

Huddinges byggnadspris 
delas i år ut för första 
gången. 
Det är du som bor i 
Huddinge som bestämmer 
vilken av de nominerade 
byggnaderna som ska  
få priset. så ta chansen och 
rösta på din favorit!

– Det byggs så mycket i Huddinge 
och den här tävlingen är ett sätt att 
dels visa vad som byggs och dels 
att få höra vad Huddingeborna 
uppskattar, är stolta över och tycker 
representerar Huddinge. Byggnads-
priset är ett kul sätt att skapa enga-
gemang och gemenskap kring det 
vi bygger, säger Malin Danielsson 
(L) kommunalråd och ordförande i 
rådet för fysisk planering.

Fem förslag
Bland allt det nya som byggts har 
rådet för fysisk planering fört fram 
fem förslag bland vilka Huddinge-

borna nu får utse sin favorit. Det är 
byggnader, anläggningar eller andra 
åtgärder som förtjänar uppmärk-
samhet för sitt bidrag till ett vackert 
och expansivt Huddinge.

– Den här typen av tävling finns 
i flera andra kommuner och är 
väldigt uppskattad av många och 
jag tror att även Huddingeborna 
kommer att vilja välja sin favorit, 
säger Malin Danielsson (L),  
kommunalråd och ordförande i 
rådet för fysisk planering som har 
valt ut de fem objekten.

– Det är inte svårt att rösta utan 
det är bara att känna efter vad du 
tycker. Utnyttja din röst och välj 
din favorit senast den 15 oktober, 
uppmanar Malin Danielsson.

prisas på fullmäktige
Företrädare för den vinnande bygg-
naden får ett diplom och plakett på 
kommunfullmäktiges sammanträde 
i december.

Här följer en presentation av de 
fem objekten.

KRISTINA EDER

teCHnologY 
anD HealtH, 
FleMingsBerg
Byggnaden är 
den första av två 
vid Hälsovägen 
intill entrén till 
Karolinska universitetet. 
Här samas KTH:s Skola för 
Teknik och Hälsa, Röda Korsets 
Högskola och verksamheter för 
Karolinska institutet och Karolinska 
universitetssjukhuset. Arkitekter är 
Tengboms.

Juryns motivering:
Byggnaden ingår i regionens 
satsning på Life Science, med 
fokus på att skapa mötesplatser 
där människor och verksamheter 
kan interagera och samverka. 
Byggnaden har fasader i aluminium 
och glas, anpassad i skala och har 
en lätthet och lekfullhet i uttrycket 
som kontrast mot den tunga 
sjukhusbyggnaden. Byggnaden  
ger trots sin minimalistiska 
utformning på utsidan olika  
intryck och fasadmönster beroende 
på var betraktaren befinner sig  
och skapar på så sätt ett 
spännande tillskott i stadsmiljön i 
Flemingsberg.

rösta pÅ Din FavoritBYggnaD!

Du kan mejla till huddinge@huddinge – glöm inte 
att skriva Byggnadspriset i ämnesraden.

Tyck till senast 15 oktober

1

Gå in på huddinge.se/byggnadspriset och lägg din 
röst! Här finns ett formulär där du kryssar i vilket 
bidrag du gillar bäst.

Det går också bra att skicka ett brev till Huddinge 
kommun, Plansektionen, Kommunstyrelsens  
förvaltning, 141 85 Huddinge.

Du kan även besöka Servicecenter på Sjödalstorget 13 
för att få hjälp att lägga din röst.

sÅ gör DU!

#huddingebyggnadspris – dela gärna 
vidare i sociala medier.
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KUngens KUrva, 
sHopping Center, 
segeltorp 

Byggnaden är en 
handelsbyggnad tvärs 

över gatan från IKEA ritad av 
Ågren Konsult.

Juryns motivering:
Byggnaden tillför med sitt markanta 
entréparti i glas en ny dimension i 

Kungens Kurva som handelsområde 
och bryter av omkringliggande 
lågskalig bebyggelse. Shopping 
Centers entréplats välkomnar in i 
byggnaden och signalerar tydligt 
att byggnaden vänder sig mot 
Modulvägen. Byggnaden har en 
uttrycksfull arkitektur som stärker 
områdets yttre gestaltning, inte 
minst avseende förhållandet mellan 
gata och byggnad. 

rösta pÅ Din FavoritBYggnaD!
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FörsKolan nYtorps Mosse, trÅngsUnD
Förskolan, som är ritad av HMXV Arkitekter, 
har en enkel fasadutformning och inredningen 

är präglad av en tydlig pedagogisk idé 
inspirerad av Reggio Emilia. 

Juryns motivering:
Förskolan är planerad i nära samverkan med berörd 
personal och dess inre är präglat av en tydlig pedagogisk 
idé. Skolan är projekterad med högt ställda miljökrav 
och byggnaden uppfyller Miljöbyggnadskraven 
med betyg Silver. Förskolans utemiljö synliggör 
dagvattenhanteringen och integrerar vatten på ett 
lekfullt sätt i barnens vardag. På så sätt blir det en del i 
den pedagogiska verksamheten.

vÅrBYparKen 
resan, vÅrBY 
gÅrD
Lekparken har 
temat ”Resan är 
målet” och här 

kan man med 
fantasins hjälp 

resa till bland annat 
Amazonas, Sahara och 

New York. Utformningen har gjorts 
av Funkia Landskapsarkitekter. 

Juryns motivering:
Parken utgör en inspirerande 

3

5

>
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BostäDer gretas BaCKe, glöMsta
På Gamla Stockholmsvägen/Greta Backe 
har bostäder i stående träpanel uppförts. 

Byggnaderna har ritats av  
Joar Arkitektbyrå.

Juryns motivering:
Bebyggelsens utformning anknyter till svensk 
byggnadstradition med tydliga moderna inslag 
och bildar en enhet som är ett positivt tillskott i 
villabebyggelsen. Den nya bebyggelsen har tagit 
hänsyn till en befintlig äldre byggnad och är  
anpassad till omgivningen i skala. Bebyggelsens 
utformning visar på kreativitet inom lagstiftningens 
ramar.
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färgklick och innehåller lek för 
både stora och små barn, samt en 
stor gemensam samlingsplats med 
grillar, långbord och schackbord. 
En aktivitetsdel finns med 
basketkorg och pingisbord. Parken 
innehåller grönska och lekvänliga 
snår. En större markmålning med 
det klassiska Copacabana-mönstret 
pryder golvet i parken vilket 
ger parken dess starka identitet. 
Satsningar på mötesplatser i det 
offentliga rummet är viktiga för 
att stärka de boendes gemenskap, 
trygghet och stolthet.

4
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efter att ha drivit röda 
Cafét i tolv år och 
fokuserat på catering efter 
det är Maria raftewold 
tillbaka i Huddinge.
nu som ägare till ett nytt 
café i återuppbyggda 
serveringsbyggnaden intill 
s:t Botvid begravningsplats.
Caféts arbetsnamn är kort 
och gott Café Botvid.

– Nästan alla mina kunder finns på 
den södra sidan så det här var inget 
svårt beslut. Sedan är både lokaler 
och omgivning fantastiska, säger 
hon.

Svenska kyrkans gamla serve-
ringsbyggnad brann ned 2011. Nu 
finns en ny 550 kvadratmeter stor 
träbyggnad, med glaskupol, på 
samma plats. Den är tänkt för 
minnesstunder i samband med 
begravningar, dopkaffe och andra 
sammankomster, till exempel bröl-
lop. 

Det finns också en cafédel, med 
uteservering, som är öppen för alla. 

Cafét har till en början öppet på 
vardagar klockan 10–16.

– Jag får plats med 150 gäster; 
med hjälp av vikväggar går det att 
ha flera sällskap samtidigt, säger 
Maria Raftewold och berättar att 
både café och catering har en ekolo-
gisk touch – så långt det är möjligt. 

Matiga mackor
På cafémenyn står bland annat 
matiga mackor, focaccia, pajer och 
massor av hembakt. 

– Och gott kaffe, säger Maria Raf-
tewold och börjar kavla ut marsipan 
till en tårta på en höj- och sänkbar 
arbetsbänk i det moderna köket.

Eftersom verksamheten har växt 
har Maria Raftewold tillsvidarean-
ställt ett par tidigare timanställda. 

– Det här är verkligen jättekul.
De som besöker begravningsplat-

sen kan vänta inomhus på bussen 
och gå på toaletten. Den delen är 
öppen alla dagar kl. 10–17.

MIKAEL JEPPE

Café och dopkaffe i 
nya Botvidsgården

10

Café- och 
cateringvete-
ranen Maria 
Raftewold i 
tårtbakartagen i 
nya köket.
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Huddinge kommuns 
ideella föreningar erbjuds 
en ny kommunal service.
på huvudbiblioteket i 
centrala Huddinge har 
ett föreningscenter med 
två kontor, ett mindre 
grupprum, datorer, 
utskriftsmöjligheter och 
internetåtkomst, slagit 
upp dörren.
servicen är inledningsvis 
helt gratis för föreningarna.

– Föreningscentret finns i källaren, 
det har en egen ingång med kodlås 
och samma öppettider som biblio-
teket, säger Nina Suatan, enhetschef 
för huvudbiblioteket och Flemings-
bergs bibliotek.

Det finns sedan en tid tillbaka 
önskemål från både föreningar och 
politiskt håll om att skapa ett center 

där föreningsföreträdare 
både kan skriva ut enklare 
dokument och jobba med 

föreningssysslor. Detta har nu blivit 
verklighet.

– Det är glädjande – behovet är 
stort, säger Vibeke Bildt (L), ord-
förande i kultur- och fritidsnämn-
den och en av initiativtagarna till 
föreningscentret.

Det enda som krävs för att 
komma in i Huddinge förenings-
center är ett personligt biblioteks-
kort. Datorerna i kontorsrummen
är laddade med Officepaketet och 

multifunktionsmaskinen klarar 
att skanna, kopiera och skriva ut i 
både A4 och A3 och i svartvitt och 
färg.

– Det går dock inte i dagsläget 
att ta med sig en bärbar dator och 
skriva ut via det trådlösa närverket, 
däremot kan man ha med sig ett 
USB-minne och skriva ut från de 
fasta datorerna, säger Annika Press 
på kultur- och fritidsförvaltningen.

Dialog om framtiden
Exakt vad som ska finnas i varje 
rum och hur centret ska utveck-
las över tid bestäms i dialog med 
föreningarna. 

– Så är det tänkt, säger Nina Sua-
tan och berättar att föreningsföre-
trädarna kommer att använda 
ett särskilt bokningssystem 
för att på så vis undvika 
krockar.

Huddinge  
föreningscenter 
finns i huvud-
bibliotekets 
källare på  
Kommunal-
vägen. 

Här slås portarna upp till 
Huddinge föreningscenter

Centret består av två kontorslokaler, 
ett litet grupprum och en korridor 
med arbetsbänk och multifunktions-
skrivare.

MIKAEL JEPPE



Efter att ha sotat nästan varenda 
skorsten i Huddinge kommun har 
skorstensfejarmästare Börje Sjöberg 
nu valt att gå i pension. 

– Jag provade på yrket direkt efter 
nian, för 46 år sedan, och tänkte 
varför inte. Det är ett trevligt yrke, 
man träffar mycket folk, säger Börje 
Sjöberg som ännu inte har hunnit 
smälta att han plötsligt har fått mer 
fritid.

– Det är på sätt och vis skönt. Jag 
får mer tid till att gå ut med hun-
den, jakt och fiske.

Han har sett mycket i sina dagar, 
men allt är preskriberat, eller som 
han säger:

– Det är ingenting man får prata 
om.

välbekanta ansikten
Börje Sjöberg skötte sotningen i 
Huddinge kommun på uppdrag 
av Södertörns Brandförsvarsför-
bund och räddningstjänsten. Han 
hade ett så kallat normalavtal som 
sträcker sig livet ut, men som pen-
sionen nu satt stopp för. 

Efter att ha gjort en upphandling 

står det klart att sotningen från  
och med nu ska skötas av Roger 
Bramstedt och hans medarbetare  
i Skorstensfejarmästarna  
Södertörn AB. 

De anställda i Börje Sjöbergs 
firma har följt med över i det nya 
företaget. Huddingeborna kan med 
andra ord räkna med mest välbe-
kanta ansikten även i fortsättningen.

– Det är viktigt för många efter-
som vi trots allt kliver rätt in i män-
niskors privata hem, vi förvaltar ett 
förtroende, säger Roger Bramstedt.

Han nämner, precis som sin 
företrädare, just kontakten med 
människor som en av de stora 
fördelarna med yrket.

– Jag skulle göra samma yrkesval 
en gång till, säger han.

Det sotades betydligt mer förr 
när i stort sett varenda större 
fastighet hade oljeanläggningar. Nu 
dimper den rosa lappen ofta bara 
ned i brevlådan vart fjärde år hos 
kommunens myseldare. Brand-
skyddskontroll ska göras vart sjätte 
år. Flera av Roger Bramstedts sotare 
är även brandskyddskontrollanter 
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”Knoparen” 
Roger har tagit 
över efter Börje
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Börje sjöberg, 62 år, har lämnat över linan och lodet till 
roger Bramstedt, 46 år.
Det nya sotaravtalet i Huddinge kommun gäller till 2022.
– vid något tillfälle frågade någon efter kulan. vilken 
kula, frågade jag. ah, du menar ”loingen”, säger 
skorstensfejarmästare roger Bramstedt och berättar 
att landets sotare fortfarande pratar knoparmoj med 
varandra, särskilt i stockholmstrakten.

liten  
orDlista 
KnoparMoJ

Knoparmoj är 
ett ”hemligt” 
språk som 
talades av 
sotarna förr, 
men som inte 
är lika vanligt 
i dag även om 
det sägs vara 
på väg tillbaka. 
Några exempel 
på ord:
Brallor (byxor)
Byst (fullt)
Dojor (skor)
knopare 
(sotare)
kåk (hus)
Moja (prata)
Loingen (lina 
och lod)

med delegation från Södertörns 
Brandförsvarsförbund. Själv är han 
också oberoende energirådgivare.

Säkerheten är en ständigt åter-
kommande fråga.

– Jag vill uppmana alla fastig-
hetsägare att se över taksäkerheten 
och att inte ägna sig åt hemma-
fix. Det är viktigt med godkända 
anordningar, exempelvis när det 
gäller glidskydd för stegar och att 
takstegar är ordentligt fastsatta och 
underhållna.

varningens finger
Han höjer ett varningens finger 
för att det har börjat dyka upp 
lycksökare i branschen. Det kan 
finnas anledning att vara försiktig 
om någon ringer eller plötsligt står 
på garageuppfarten och erbjuder 
sotning eller brandskyddskontroll.

– Så går vi inte tillväga, utan håll 
utkik efter avisering från Skorstens-
fejarmästarna Södertörn. Brand-
skyddskontroller är myndighetsut-
övning och ska inte utföras av vem 
som helst.

MIKAEL JEPPE
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”Knoparen” 
Roger har tagit 
över efter Börje
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Roger Bramstedt, med 
sotarverktyget ”loingen” 
över axeln, tillsammans 
med företrädaren Börje 
Sjöberg framför Huddinge 
brandstation där sotarna 
har sina lokaler.
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NYA LEKPLATSER

Det finns cirka 40 kommunala 
lekplatser i Huddinge kommun 
och ytterligare minst fem planeras i 
samband med att nya bostadsområ-
den växer fram. 

– Det är jätteviktigt och efterläng-
tat med nya lekplatser; folk vill att 
de ska vara spännande. De stimu-
lerar till lek och bidrar dessutom 
till möten och integration, säger 
Camilla Fransson, landskapsarki-
tekt hos Huddinge kommun.

– Just de här tre lekplatserna rik-
tar sig i första hand till barn under 
tio år, men gräsytor för picknick 
och gott om bänkar gör att även 
den som inte är eller har barn kan 

slå sig ned någonstans och njuta.
Camilla Fransson berättar också 

att parkeringsfrågan inte är löst 
fullt ut kring de nya lekplatserna, 
men att man från kommunens sida 
noga följer utvecklingen.

– Vi avvaktar med nya parkerings-
platser för att se hur det fungerar 
först. 

lokal historia i långsjöparken
Det är lätt att hamna snett i tanken 
när man hör ordet lekplats. Nu för 
tiden handlar det om så mycket mer 
än en sandlåda, gungor och karu-
seller. Det är temaparker som växer 
fram och parkerna tar ofta fasta på 

områdets historia. Lekplatserna är 
också tillgänglighetsanpassade med 
gummiasfalt och stenplattor på 
vissa av gångarna. 

Långsjöparken är ett bra exempel. 
Den är upprustad och utbyggd och 
kretsar ring en rad klättervänliga 
miniatyrhus med anknytning till 
området, bland annat Loffes grill 
som slog igen nyligen. Det går att gå 
in i flera hus, även det lilla utedas-
set. Det finns också en gigantisk 
träskruv på en liten höjd och fot-
bollsplan. Lekplatsen anknyter till 
Stuvstas nybyggarhistoria.

– En fantastisk lekplats, här finns 
något för alla. Den känns tillgänglig 

Under sommaren invigdes tre nya lekplatser i Huddinge: Honungsparken 
i vistaberg, långsjöparken i stuvsta och solgårds lekplats. 
alla tre får mycket höga betyg av både barn och vuxna på vårt Huddinges 
”lekplatsturné” en solig lördag i augusti.
– Den, den, den – den, svarar en uppspelt treåring på pappans fråga 
om vad som är roligast i långsjöparken, för att sedan springa in i 
miniatyrhuset loffes grill.

Långsjöparken kretsar kring ett antal fina minatyrhus som barn kan klättra i och på.

Här ser vi en av 
de skyltar som 
finns i parken 
med historier, 
händelser och 
fakta.
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och trygg. Sedan är det kul med 
berättelserna som sitter uppsatta 
lite här och var, sammanfattar en 
grupp föräldrar. 

Två mammor säger oberoende av 
varandra att lekplatsen utstrålar en 
Astrid Lindgrens värld-känsla.

– Jag säger till alla jag känner att 
komma hit och titta, säger Helena 
Thörnqvist, mamma till Felicia, tio 
år, och Arvid, åtta år.

– Ganska fint, kanske ännu roli-
gare för något yngre barn. Jag gillar 
cykelkarusellen, säger Felicia.

En dagmamma efterlyser staket 
runt lekplatsen, men ger i övrigt 
lekplatsen högt betyg.

Andy Foster, fotograf och pappa 
till Lucas, fem år, och Oscar, tre år, 
ger Långsjöparken toppbetyget nio–
tio på en tiogradig skala.

– Allting ser äkta ut. Barnen kan 
leka själva och blir inte uttråkade på 
en gång. Det här är en lekplats man 
kan återvända till och hitta nya 
saker att leka med, säger han.

Lucas håller med, för en kille 
som älskar att klättra och spela  
fotboll finns hur mycket som helst 
att göra. Särskilt nu när bästa kom-
pisen Patrick Andrei är med.

– Jag gillar tåget bäst, säger han 
och pekar på det nedsjunkna loket 
som man kan klättra både i och på. >

Lucas och Andy Foster i konstgräset 
framför det nedsjunkna loket.

Lucas Foster längst upp på Långsjöparkens gigantiska träskruv.

Loffes grill är en av lekplatsens  
populära attraktioner.

Mer oM 
lÅngsJö-
parKen

Invigdes i juni 
2017. Finns på 
Stambanevägen 
108 i Stuvsta 
och innehåller 
bland annat: 
• Ett sjunket lok, 
en traktor, en 
cementblandare, 
en cykelkarusell, 
gungor.
• Olika platser 
för barnen att 
leka affär, som 
i Loffes grill 
eller bensin-
stationen.
• Skyltar med 
historier,  
händelser och 
fakta.
• Flera bänk-
bord.
• Gräsytor och 
en mindre 
fotbollsplan.

Bröderna Sam och Wollmar Önne-
stam Faris busar och har kul.

Arvid och Felicia Thörnqvist gillar 
nya Långsjöparken.
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Även bröderna Sam och Wollmar 
Önnestam Faris tycker om att 
klättra.

–  Det är roligt att det finns så 
många saker att klättra på och så 
många olika saker att göra. Det som 
finns här ser rätt så verkligt ut, säger 
Sam, nio år.

lekplats på hustomt i solgård
Familjen Foster följde även med 
till Solgårds lekplats som byggts 
på en lummig hustomt i slutet på 
en gata omgiven av villabebyggelse 
och skog. Lekplatsen är till skillnad 
från Långsjöparken inhägnad och 
stora ansträngningar har gjorts för 
att bevara så mycket som möjligt 
av den gamla tomten, bland annat 
fruktträden. En nyplanterad häck 
visar var torpets väggar fanns en 
gång i tiden. 

Nu finns här även en stor klät-
terställning i form av en spindel, 
men också sandlåda, rutschkanor, 
gungor, balansredskap och en 
hängmatta. Här finns även gräsytor, 
lekredskap och ett uteklassrum 
med tavla som ger möjligheter till 
lärande.

– En helt annan känsla än i 
Långsjöparken. Det känns mer 
privat; även här finns allt som barn 
behöver. Jag bedömer dock att bar-
nen inte kan hålla på lika länge här 
som i Långsjöparken, säger Andy 
Foster och ger lekplatsen en stark 
åtta i betyg.

Mer oM 
solgÅrDs 
leKplats

Invigdes i juni 
2017. Finns på 
Mariedalsvägen 
48 och innehål-
ler bland annat: 
• En stor klät-
terställning 
i form av en 
spindel, sand-
låda, linbana, 
rutschkanor, 
gungor – bland 
annat en kom-
pisgunga, gung-
djur, balans-
redskap och en 
hängmatta.
• Cykelparke-
ring innanför 
staketet.
• Gott om 
bänkar.

Lycke Comstedt har alltid varit något 
av en klätterapa, berättar Fredrik 
Rosenqvist. Här i spindeln.

>

Solgårds lekplats finns på en gammal villatomt där de gamla fruktträden står kvar.

Lekplatsens stora rutschkana är populär. 

Emelie Comstedt, 
tre år, balan-
serade vant 
med lite stöd av 
pappa Fredrik 
Rosenqvist.

Lekplatsen har 
också gungdjur 
och platser i 
skuggan för den 
som inte vill 
eller får vara i 
solen.
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Parkourtjejen Lycke Comstedt, 
fem år, tillbringar mycket tid i 
spindeln och stora rutschkanan där 
flera barn kan åka samtidigt. Liam 
Comstedt, även han fem år, gillar 
spindeln bäst.

– Så länge barnen inte springer 
runt oss är vi nöjda, säger Fredrik 
Rosenqvist, pappa till Lycke.

Honungsparken ger mersmak 
Honungsparken i Vistaberg är en 
liten kvarterspark med bondgårds-
tema. Mycket är gjort i trä. Det 
finns staket runt men parken känns 

ändå inte instängd. Den är öppen 
och trygg. 

Som förälder går det att sitta på 
en plats men ändå ha koll på hela 
lekplatsen. Innanför stora entrén 
mot vägen finns cykelställ. Här 
finns även en parkdel med damm 
och planteringar som vänder sig till 
vuxna.

– Jättefin och stor med klät-
terställningar för alla åldrar, säger 
Binh Tran, som är i parken med 
Ariel, tre år, och Elijah Lam, fem år.

– En jättefin lekplats, det enda jag 
saknar är en bebisgunga, säger Lina 

Andersson, mamma till Gustav, två 
och ett havt år.

Efter att snabbt ha sökt av parken 
försvinner Lucas Foster och kom-
pisen Patrick Andrei in i ett lektorn. 
Det är förståeligt, de har trots allt 
testat lekplatser i över tre timmar.

– Den här känns bra som avslut-
ning på dagen – en åtta. Nu ska vi 
åka och köpa lördagsgodis, säger 
Andy Foster.

Fotnot: Det finns mer information 
om kommunala lekplatser på hud-
dinge.se/lekplatser.

Mer oM 
HonUngs-
parKen 

Invigdes i 
september 
2017. Finns på 
Vistavägen 26 
och innehåller 
bland annat: 
• Bondgårds-
tema.  
• Klätterställ-
ningar med 
rutschkanor 
och klätternät, 
gungor och 
gungdjur, lek-
torn, sandlåda 
med bakbord 
och träskulp-
turer i form av 
djur och trak-
torer.
• Bänkar och 
picknickbord.

Gustav skjutsar mamma Lina 
Andersson på en trätraktor. 

Lekplatsen är öppen och fin. Det finns mycket att göra och som förälder är det 
lätt att få överblick.

Ariel och Elijah 
Lam på ett av 
Honungspar-
kens gungdjur.

Mycket är gjort i trä och underlaget är mjukt.

MIKAEL JEPPE
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trollkarl 
med böcker 
i rockärmen
trollkarl, författare till flera barnböcker, tidigare guinness-
rekordhållare och numera också träningsmissionär.
skogåsbon Daniel Karlsson är en mångsysslare i ordets rätta 
bemärkelse. Just nu håller han på med en bok för vuxna.
– Det är något av en dröm att få skriva för en vuxen publik,  
säger han lite hemlighetsfullt för att sedan avslöja bokens titel: 
Konsten att äta chokladpudding.
– Det är en bok i stil med ”Hundraåringen som klev ut genom 
fönstret och försvann”.



Daniel Karlsson har flyttat mycket i 
sina dagar sedan födseln i Helsing-
borg för 38 år sedan. Han har bott 
på flera platser runt om i Sverige 
men också i Saudiarabien i sex år 
innan han så småningom slog sig 
ned i Skogås med sin sambo 2011.

– Här bor flera andra familjemed-
lemmar och vi hittade ett hus i ett 
superbra område. Vi resonerade 
som så att vi kör på det här och ser 
vad som händer. Vi är kvar!

slog igenom via tv
Daniel Karlsson slog igenom för 
den breda publiken med Den ituså-
gade Kaninen som sändes på SVT 
under fem säsonger. Det var ett 
populärt underhållningsprogram 
för barn med fokus på gatutrolleri. 

– Jag ville göra trolleri för barn 
utan att ha röd clownnäsa, det skul-
le vara proffsigt och intressant även 
för vuxna. Det tog ett tag innan tv 
nappade. Det var en drömgrej. Jag 
gillar känslan av att uppleva något 
nästan övernaturligt.

Som de flesta barn gillade han 
att trolla, men i 15-årsåldern blev 
det lite mer avancerat. Det var mer 
psykologi än trick där korten lägger 
sig själva. 

– Jag har alltid haft en jättekon-
stig känsla av att jag kommer att 
syssla med något som gör att andra 
får upp ögonen för mig. Jag är en 
teaterapa och lite barnslig.

Hans föräldrar var mer inne 
på linjen att han skulle gå en bra 
utbildning och skaffa sig ett vanligt 
jobb, men han valde att lyssna på 
rösterna som sa att han skulle följa 
sina drömmar.

– Varför plugga något du inte 
tycker om för att få ett jobb du inte 
kommer att trivas med? Med det 

sagt så pluggade jag till systemtek-
niker. Jag vet inte hur jag tog mig 
igenom studierna eftersom jag 
tyckte det var dötrist. Men det var 
under studietiden som jag upptäck-
te att jag kunde leva på trolleri och 
inte behövde plocka ut CSN-pengar. 
Det var kul och då tändes glöden 
på allvar.

trollkarl – och författare
Daniel Karlsson har vid sidan om 
trolleriet alltid gillat att skriva. 
Som barn fick han ofta beröm för 
sina långa berättelser. Det här har 
resulterat i flera utgivna barnböcker 
om bland annat Signe, Thord och 
bröderna Troll. Den första boken 
kom 2016 och nu väntar ytterligare 
tre barnböcker på att bli utgivna. 
Han är dessutom mitt uppe i en 
bok för vuxna.

– Jag har alltid gillat att skriva. 
Däremot har jag inte läst så mycket 
själv, men jag läser för mina barn. 
Nästan allt är hämtat från min egen 
barndom. Jag väver ihop faktiska 
händelser med helt improvise-
rade historier. Och precis som när 
det gäller trolleriet riktar jag mig 
både till barn och vuxna – till hela 
familjen.

ny passion
I vuxen ålder har han hittat en 
ny passion som förändrat hans 
liv: träning, främst styrketräning 
och löpning. Det här är också ett 
område som han bloggar och håller 
föreläsningar om. Han kallar det för 
träningstrolleri.

– Jag var ganska aktiv som barn 
och ung, men i de äldre tonåren 
hände något. Jag försökte komma 
igång med något när jag var 25, 
men det gick bara inte. När jag 

Det var under studietiden som jag 
upptäckte att jag kunde leva på 
trolleri.

>
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funderade över varför det var så 
kom jag fram till att de som lyckas 
verkligen älskar det de gör, medan 
andra mest vill få det gjort.

Han försöker nu ändra synen på 
träning i grunden. 

– De vanligaste metoderna och 
tipsen går ut på att behålla den 
negativa bilden av träning men att 
ändå stå ut. Jag vill göra träningen 
till något man inte behöver stå ut 
med och i stället skapa något man 
verkligen vill göra, säger Daniel 
Karlsson.

Filosofin sammanfattas bra på 
hans hemsida: Många förknippar 
träning med låten ”Eye of the tiger.” 
För mig är träning mer som Cindy 
Laupers ”Girls just wanna have 
fun!”.

– Träning behöver inte innebära 
att man åker till gymmet eller ger 
sig ut på en löprunda. Träna kan 
man göra i lekparken med sina 
barn.

rekord från 2004
Daniel Karlsson har alltid något på 
gång även om året också består av 
lugnare perioder. Han beskriver sig 
själv som en upptagen men närva-
rande pappa som gillar att hitta på 
saker.

– Oavsett vad barnen väljer att 
göra så kommer jag att stötta deras 
val.
Och hur var det nu med guinness-
rekordet?

– Jag kom in i rekordboken 2004 
genom att rulla ett mynt fram och 
tillbaka över knogarna totalt 40 
gånger på en minut. 

MIKAEL JEPPE

Fotnot: Det finns mer informa-
tion om Daniel Karlsson och hans 
projekt på danielkarlsson.com.

Mer oM 
Daniel 
Karlsson

Namn:  
Daniel Karlsson.
Ålder: 38 år.
Familj: Sam-
bon Ann-Elise 
och barnen 
Kevin, Alexan-
der och Linnéa, 
som är mellan 
två och fem år 
gamla.
Bor: I Skogås.
Hobby: Trä-
ning och 
vanliga familje-
sysslor som att 
städa och laga 
mat. ”Svårt att 
hinna med så 
mycket mer”. 
aktuell: Har 
sålt in flera nya 
barnböcker 
och håller på 
med en bok för 
vuxna. 
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Magdalena 
Bosson på hen-
nes nuvarande 
arbetsplats på 
Regeringsgatan 
i Stockholm.

Vårt Huddinge #4 2017

Daniel Karlsson – mångsysslare  
i gatutrolleri, böcker och träning
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ingalill söderberg (Dp), 
kommunalråd och ansvarig 
för demokrati-, jämlikhets- 
och folkhälsofrågor, 
slipade och målade bänkar 
och räcken i skogås i 
somras.
Under en dag och tillsam-
mans med ungdomar i 
projektet tillsammans för 
skogås.  

– Jag har följt projektet sedan 
starten i Vårby 2013 och har också 
jobbat för att det ska starta här i 
Skogås, säger hon.

– Jag anmälde mig med glädje när 
jag fick den här möjligheten.

Ingalill Söderberg menar att de 
olika Tillsammans-projekten även 
skapar förståelse för området man 
bor i. 

– Det ska mycket till innan man 
förstör där man har hjälpt till. Det 
här kan också leda till andra jobb 
eftersom man får nya kontakter, 
säger hon.

Cirka 230 ungdomar jobbade 

under sommaren med trivsel- och 
trygghetsskapande åtgärder i bland 
annat Flemingsberg, Skogås och 
Vårby. 

Det handlade bland annat om att 
under ett antal veckor rensa ogräs, 
plocka skräp, måla staket och att 
laga parkbänkar – allt inom ramen 
för kommunens feriepraktik. 

Det samverkades även med  
fastighetsägare, brandförsvar,  
bibliotek och andra, bland annat 
lokala butiksägare.

Sju politiker och tjänstemän pas-
sade på att praktisera i Tillsam-
mans-verksamheten. Sofia 
Gregorsson, planarkitekt 
på samhällsbyggnads-
avdelningen, var med i 
Visättra.

– Det var intressant 
att träffa ungdomarna 
i Flemingsberg och testa 
deras jobb. Jobbet var 
ganska hårt men det var bra 
stämning i arbetsgrupperna och 
kul att vistas ute, göra något till-
sammans och se resultat av arbetet, 
säger hon.

MIKAEL JEPPE

Tillsammans för ökad trivsel och trygghet

sKogÅs. Sophie Giers Arekrans, 
planarkitekt:
– Från min dag i Skogås tar jag
 med mig den glöd, det engage-

mang och den välvilja för orten
som finns, både hos ungdomarna 
och hos de boende. De är en 
inspiration och en stolthet 
för Huddinge!

FleMingsBerg. Rasmus Lenefors 
(S), kommunalråd i opposition:
– Jag hade förmånen att få som-
marjobba med det här grymma 
gänget ungdomar. För många var 
det deras första jobb. Vi klippte 
häckar, rensade sly och plockade 
skräp för ökad trivsel och trygghet 
i området.

Tillsammans-projekten växer i antal och omfattar numera även Skogås.
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Tillsammans för ökad trivsel och trygghet
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vÅrBY. Sara 
Heelge Vikmång 
(S), kommunal-
råd i opposition:
– Jag fick jobba 
med duktiga 
ledare och som-
marjobbare och 
vi röjde sly bred-
vid IP. Koncep-
tet Tillsammans 
för orten är ett 
bra exempel på 
hur samarbete 
mellan olika 
aktörer bidrar 
till trygghet och 
fler jobb. Fler 
unga får skriva 
första raden i 
sitt CV. 

Ingalill Söder-
berg i full färd 
med att slipa 
bort gammal 
målarfärg från 
ett räcke på 
Fäbodvägen i 
Skogås tillsam-
mans med 
Matilda Grön-
berg och Samin 
Chowdhury.

vÅrBY. Mimmi Schmidt,  
förrättningslantmätare,  
lantmäterimyndigheten:
– Roligast för mig var ledarskapsta-
langen och problemlösningsförmå-
gan hos gruppledare och arbetsle-
dare. Jag ser fram emot att möta 
ungdomarna i deras framtida 
arbetsliv.

FleMingsBerg. Lisbeth Krogh 
(HP), politisk sekreterare:
– Jag är så imponerad av alla kloka 
åsikter, deras energi och framtids-
tro. Ungdomarna är den viktigaste 
framtidsfaktorn, vi kan aldrig satsa 
för mycket på att de ska känna sitt 
värde och få möjligheten till att 
utvecklas i sin fulla potential.
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Christian 
Ottosson (C), 

kommunalråd.

DIALOG

Har kommunen 
gjort rätt satsningar 
för ett tryggare
Huddinge?

viktig kanal till våra beslutsfattare

– De som inte har valts ut i under-
sökningen kan tycka till via kom-
munens hemsida – huddinge.se 

– under Engagera dig och påverka, 
säger Elin Sandberg, utvecklingsle-
dare hos Huddinge kommun.

Kommunen som en plats att bo 
och leva på, kommunens olika verk-
samheter och invånarnas inflytande 
på kommunala beslut – det är de 
tre huvudområden som medbor-
garundersökningen kretsar kring. 
Det finns även ett öppet formulärs-
fält för den som vill tycka till kring 
frågor som inte finns med i enkäten.

De flesta av landets kommuner 
är med i undersökningen vilket 
innebär att kommunerna även kan 

jämföra sig med varandra.
– Undersökningen visar vad 

vi bör prioritera för att få ännu 
nöjdare medborgare, säger Elin 
Sandberg.

egna frågor
Huddinge kommun har valt att 
komplettera enkäten med egna 
frågor om demokrati, information, 
fritid, äldreomsorg och trygghet, 
bland annat vill kommunen veta 
om det finns någon särskild plats 
som upplevs som otrygg. 

Enkäten har redan skickats ut 
och svaren ska vara inne under 
senare delen av oktober. Det gäller 
oavsett om det sker i pappersform 

Säg vad du tycker om Huddinge!
2 300 Huddingebor mellan 18 och 84 år har erbjudits 
möjlighet att ge sin syn på Huddinge i sCB:s årliga 
medborgarundersökning. resultaten kommer att visa hur 
invånarnas attityder till olika kommunala verksamheter 
utvecklas över tid och är också viktiga pusselbitar i 
kommunens planering.

Christian Ottosson (C), kommu-
nalråd och ordförande i natur- och 
byggnadsnämnden, brottsförebyg-
gande rådet samt miljöberedningen 
berättar att kommunens nya app 
för felanmälningar är ett konkret 
exempel på hur man har lyssnat på 
det som har framkommit i olika 
undersökningar.

– Det har blivit enklare att rap-
portera in fel och att få åter-
koppling från kommunen.

Han tar också storsatsningen 
på vägunderhåll som exempel.

– Det har avsatts 50 miljoner 
mot tidigare 15 miljoner på att 
inte bara laga hål utan också 
på att lägga ny asfalt på hela 
vägavsnitt. 

Liberalerna 
huddinge.liberalerna.se

Malin Danielsson (L)
malin.danielsson@huddinge.se
– Kommunen arbetar på olika sätt 
för att du ska känna dig trygg. Skol-
vägarna görs säkra så att barn kan 
gå och cykla till skolan. Sly röjs och 
belysning förbättras så att du kan 
känna dig trygg när du går hem en 
mörk höstkväll. Tillsammans med 
polisen arbetar vi för att minska 
brottslighet och göra polisen mer 
synlig i våra områden. Mer kan 
så klart göras och Liberalerna vill 
bland annat se fler nattvandrande 
föräldrar och att nattbussarna får 
flexibla stopp så att du 
kan kliva av när-
mare ditt hem.

ingalill Söderberg (DP)
ingalill.soderberg@huddinge.se
–  Kommunen har gjort rätt analy-
ser av orsakerna till upplevd otrygg-
het och tagit fram olika hand-
lingsplaner. Åtgärder som att röja 
sly, hålla efter klotter, skräp och ska-
degörelse måste dock ske hela tiden, 
liksom kontroll av restaurangernas 
alkoholservering. Samverkan med 
civilsamhället och sommarjobbs-
satsningen ”Tillsammans för orten” 
är också viktigt. Drevvikenpartiet 
tog initiativ till att använda ljus-
design för att på ett 
bättre sätt lysa 
upp mörka 
gångstråk och 
det finns nu på 
några ställen. 

Drevvikenpartiet 
drevvikenpartiet.se

– Ju fler som deltar, desto bättre är det givetvis. 
Undersökningarna är viktiga verktyg för både oss 
politiker och tjänstemännen när vi ska prioritera och 
planera, säger vibeke Bildt (l), ordförande i kultur-  
och fritidsnämnden.
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viktig kanal till våra beslutsfattare

Säg vad du tycker om Huddinge!

eller via webben. Resultaten presen-
teras i december.

– Det är viktigt att så många som 
möjligt tar tillfället i akt och svarar. 
Jag vet att det finns en enkättrötthet 
i samhället i stort, men här har man 
en reell möjlighet att påverka. Om 

många struntar i att svara kanske 
det leder till att vi gör fel priorite-
ringar, säger Elin Sandberg.

MIKAEL JEPPE

Fotnot: Det finns mer information 
om undersökningen på huddinge.
se/medborgarundersokning.

Undersökningar 
där invånarna 
säger vad de 
tycker  om bland 
annat kom-
munens service 
ger politiker och 
tjänstemän vär-
defull informa-
tion inför både 
små och stora 
beslut.

SCB-undersökningen är en av 
flera undersökningar som görs på 
kommunens uppdrag för att ta reda 
på vad Huddingeborna tycker om 
bland annat den kommunala servi-
cen. En del är övergripande medan 
andra går på djupet och ända ned 
på verksamhetsnivå. Det görs även 
undersökningar bland kommunens 
anställda.

– De är sammantaget en viktig del 
i vårt beslutsunderlag. De visar hur 
vi ligger till, om vi är på rätt väg och 
om det är något vi bör ta tag i. De 
är viktiga för att vi hela tiden ska 
kunna förbättra oss, säger Christian 
Ottosson.

Undersöker ung livsstil
Han läser undersökningarna 
med stort intresse men påpekar 
samtidigt att trender är viktigare 
än enskilda resultat. Det är svårt 
att dra slutsatser av ett dåligt 
resultat, men ser det likadant ut i 
flera undersökningar så tyder det 

sannolikt på någonting. Det gäller 
även bra resultat, menar Christian 
Ottosson.

På kultur- och fritidsområdet 
genomförs vart fjärde år en stor 
livsstilsundersökning – Ung livsstil, 
för att få kunskap om hur barn och 
ungdomar mår och vad de gör och 
vill göra på sin fritid.

– Den är givetvis mer intressant 
för oss inom kultur och fritid än 
andra mer övergripande undersök-
ningar, säger Vibeke Bildt.

2015 pekade SCB:s medborgar-
undersökning på att kommunen 
skulle prioritera fritid, trygghet 
och bostäder vilket man också har 
gjort. Nya idrottshallar, trygghets-
vandringar och medborgarlöften 
i samarbete med polisen, och 
Spårväg syd är bara några 
exempel. Om det ger 
avtryck redan i årets 
undersökning återstår 
att se.

MIKAEL JEPPE

Vibeke Bildt 
(L), ordförande 
i kultur- och 
fritidsnämnden.

Björksättra 
gård har fått 
ny ägare
HUDDinge KoMMUn 
har sålt Björksättra gårds 
mangårdsbyggnad till en 
privatperson. Kommunen fick 
herrgården i gåva från allmänna 
arvsfonden 2010 eftersom den 
siste ägaren saknade arvingar. 
Tanken var att byggnaden 
skulle renoveras, bevaras 
och öppnas för allmänheten. 
Renoveringen blev dock för 
dyr och kommunen beslutade 
därför att sälja herrgården. 
Den nye ägaren vill i dag inte 
lämna några kommentarer om 
framtidsplanerna för fastigheten.

Köpeskillingen ska delas 
mellan kommunen och allmänna 
arvsfonden.

Dags att 
föreslå 
Huddingebor 
till fina priser
3 DeCeMBer är det 
dags att hylla personer 
och organisationer som 
har gjort avtryck inom kultur- 
och fritidsområdet i Huddinge 
kommun.

Vem tycker du ska prisas för 
sina insatser inom idrott, 
kultur eller för årets ideella 
insats för barn och ungdom 
samt vuxna?

Mejla ditt förslag och 
en kort motivering till 

kulturfritid@huddinge.se 
senast 30 september.

Det går redan 
nu att anmäla 

föreningsföreträdare 
till galan via service.
huddinge.se/HUG. 
Sista anmälningsdag 
är 13 november.

Läs mer om 
stipendier och priser 
på huddinge.se/
nominera.
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ingen ska behöva bli 
liggande ensam hemma 
sjuk eller skadad utan att 
få hjälp.
Det är syftet med 
trygghetsringningen som 
drogs igång i Huddinge 
2003.
52 volontärer ser till att 
trygghetsringningen 
fungerar varje dag – 365 
dagar om året.
Men fler frivilliga krafter 
behövs. 
– Som volontär hjälper du till med 
telefonbevakning ett par veckor om 
året, men eftersom vi jobbar två 
och två för att kunna stötta varan-
dra, så behöver vi bli fler, minst tio 
till, för att kunna avlasta varandra 
bättre än i dag, säger Berit Wester-
gren, ordförande i SPF Seniorerna 
Huddinge och schemaläggare för 
trygghetsringningen.

– Man gör nytta, det är också ett 
bra sätt att bryta ensamheten.

Trygghetsringningen är en 
kostnadsfri service till alla seniorer 
i Huddinge som bor ensamma och 
inte har hemtjänst. Servicen gäller 
även seniorer med partner på kort-
tidsboende och drivs ideellt av SPF 
och PRO med stöd av Huddinge 
kommun och Röda Korset.

62 äldre Huddingebor ringer 
varje förmiddag till telefonsvararen 

som finns i lokalen på 
Klintvägen i Segeltorp. 
Där bockar de så kallade 
svararna av alla som har 
lämnat meddelanden mot 
medlemslistan med Huddingebor 
som anmält sig till servicen. 

– Om någon inte har hört av sig 
försöker vi först få tag i personen 
via telefon. Går inte det ringer vi 
någon av de kontaktpersoner som 
personen har uppgivit så får de 
göra ett kontrollbesök. Vid behov 
ringer vi polisen och det har hänt, 
säger Berit Westergren.

trivs med att hjälpa
Hon konstaterar att behovet är 
betydligt större än de 62 som ringer 
till telefonsvararen varje dag, men 
att många äldre helt enkelt inte 
känner sig tillräckligt gamla för 
servicen även om de är 85 år.

– Och fallolyckor har inget med 
ålder att göra!

En del som ringer telefonsvara-
ren är även volontärer. Det gäller 
exempelvis Ellen Johansen i Segel-
torp. Hon fick en stroke för några 
år sedan.

– Jag känner mig tryggare, det 
innebär också en ökad trygghet för 
barnen, säger hon.

– Som svarare lär man sig att 
känna igen röster. En kvinna som 
ringer bjuder på en limerick varje 
dag, det är jätteroligt. Jag trivs med 
att hjälpa till.

MIKAEL JEPPE

Ellen Johansen ringer till trygghetstelefonen varje dag och är också 
en av 52 volontärer.

Öka tryggheten för Huddinges seniorer du också!

Vårt Huddinge #4 20172626

Berit Westergren är spindeln i nätet för trygghetsringningen. 

Så blir du 
volontär!

vill DU hjälpa till att öka 
tryggheten för Huddinges 

äldre? Bli volontär och 
”trygghetsringare”.  

Kontakta samordnare  
Kerstin Berggren på  

073-034 89 49. 
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Öka tryggheten för Huddinges seniorer du också!

sÅ FUngerar 
trYggHets- 
ringningen

Ring 
Kerstin 

Berggren på 
073-034 89 49 
för att 
registrera dig. 

Ring till 
telefon-

svararen före 
klockan 12 
varje dag och 
uppge ditt 
namn.

Telefon-
svararen 

lyssnas av varje 
eftermiddag 
och volontärer 
bockar av de 
som lämnat 
meddelande 
mot en aktuell 
kontaktlista.

Om du 
missar 

att lämna ett 
meddelande, 
ringer 
volontärerna 
upp för att 
undersöka 
varför. Får de 
inte tag på 
dig ringer de 
till någon av 
dina kontakt-
personer som 
får göra ett 
kontrollbesök. 
Om det behövs 
larmas polisen.

Berit Westergren är spindeln i nätet för trygghetsringningen. 

1

2

3

4



JAMBOREE17

vaknar i ett solvarmt 
tält. Utanför hörs 
lågmält småprat, klirr 
från matlagning och det 
karaktäristiska zipljudet 
när en efter en av 
segeltorps scouter öppnar 
tältet för att komma ut till 
frukost. 
vi befinner oss på 
Jamboree17, scouternas 
stora sommarläger, på 
rinkabyfältet utanför 
Kristianstad. 
Här är 11 000 scouter samlade 
under en augustivecka för att 
utvecklas, upptäcka nya saker och 
utmana sig själva. Och förstås, för 
att träffa nya och gamla vänner. 
Men vad är det som är så speci-

ellt med scouting? Vad gör dom 
egentligen?

– Ja, det handlar inte bara om att 
knyta knopar, säger Minna Leijon-
hufvud, 14 år och äventyrarscout 
i Segeltorps scoutkår. Man får en 
väldigt speciell gemenskap, när man 
träffar andra scouter är det lätt att 
bli kompisar. Och man får uppleva 
så mycket.

Kul tillsammans
Även patrullkompisen Matilda 
Rehn, 14 år, tycker att det bästa med 
scouterna är att ha kul tillsammans. 
Just i dag har äventyrarscouterna 
jobbat med uppgifter inom Free 
being me-projektet, något som 
de startat med redan under våren.  
Syftet med Free being me är att ge 
unga verktyg att reflektera över och 
ifrågasätta utseendenormer och 
destruktiva skönhetsideal. 

Friluftsliv, kompisar och utmaningar 

– Det handlar om att trivas i sin 
egen kropp, säger Matilda. Man ska 
inte döma andra - och inte heller 
sig själv. 

träffa gamla kompisar
Henrik Axelsson och Jacob Nilsson-
Rudolf, båda i 17-årsåldern, kom-
mer från Huddinge scoutkår och 
tycker att det bästa med att vara 
scout är friluftslivet. 

Som äldre utmanarscouter har 
Henrik och Jacob större frihet 
under dagarna på Jamboreen. De 
styr helt själva över sin tid och går 
på de pass de känner för. De passar 
också på att träffa gamla kompisar 
från andra kårer.

De lite yngre upptäckarscouterna 
Tuva Wiktor-Jarefors och Noah 
Matteoni, 10 år, har deltagit i olika 
aktiviteter under dagen. Tuva gillar 
att man får lära sig nya saker, och 

 Kerstin Trygg, medarbetare på Huddinge kommuns kommunikationsavdelning, följde i somras 
med Segeltorps scoutkår på Jamboree17 – ett stort internationellt scoutläger – i Kristianstad.

sCoUtKÅrer 
i HUDDinge

• Flemingsbergs 
sjöscoutkår
• Huddinge 
scoutkår
• Segeltorps 
scoutkår
• Vårby gårds 
scoutkår
Läs mer på 
sodertorn.scout.
se/scoutkarer.

Matilda Rehn och Minna Leijonhufvud gillar gemenskapen och att ha kul tillsammans. FOTO tOMaS HOLMqViSt
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Friluftsliv, kompisar och utmaningar 
Mer oM 
JaMBoree17

• Scouternas 
största sommar- 
läger i år med 
11 000 deltagare
• Ett svenskt 
läger, men med 
deltagare från 
cirka 30 länder.
• Aktiviteterna 
är anpassade 
för deltagare i 
åldrarna 10–25 
år.
• Så här mycket 
går det åt 
under en typisk 
middag på 
Jamboree17: 
Drygt 2 000 kg 
pasta, 1 100 kg 
köttfärs (och 
vegofärs) eller 
550 kg ris. 

Noah menar att en bra sak med 
lägret är att man kommer bort från 
datorn.

– Det var jättekul att bygga 
portalen, säger Noah, och pekar på 
Huddinge scoutkårs stiliga portal. 

Huddinge scoutkår har cirka 
300 medlemmar och Segeltorp ett 
90-tal. Återväxten i flera av Hud-
dinges olika kårer är god, det är 
många barn och ungdomar som vill 
prova på scouting.  

lär sig leda och samarbeta
Göran Axelsson, vice kårordförande 
i Huddinge scoutkår, menar att det 
bästa med scouterna är att utbilda 
barn i ledarskap, att man lär sig 
jobba i grupp och samarbeta.

– Det gäller att ta vara på olika 
individers styrkor, det är det viktiga. 
Det är också fantastiskt att se hur 
starkt det ideella engagemanget är. 

Det börjar bli kväll och matpa-
trullen är fullt upptagen med att 
skära grönsaker och skala potatis 
till middagen. Vad vill Huddinges 
scouter mer ha ut av veckan?

– Jag hoppas att vi får bra väder 
sen så vi kan åka och bada, säger 
Noah.

– Hela upplevelsen på Jamboreen 
är så bra, menar Henrik. Att träffa 
gamla kompisar, och lära känna nya.

Minna ser också fram emot att 
utforska lägret och träffa gamla 
kompisar från förr.

– Jag har träffat några nya också, 
ett gäng britter som spelar rugby. 
Och så ser jag fram emot att testa 
smidet och alla hinderbanor.

Till den som är nyfiken på scou-
terna har Minna och Matilda bara 
en sak att säga:

– Börja i scouterna!.
KERSTIN TRYGG

Noah Matteoni och Tuva Wiktor-
Jarefors tycker om att lära sig nya 
saker och att bygga.

”Det bästa med att vara scout är friluftslivet”, menar Henrik Axelsson och Jacob Nilsson-Rudolf, båda från Huddinge 
scoutkår.

Vårt Huddinge #4 2017
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NYHETER

en fullstor sporthall i stuvsta 
och en arrangemangs- och 
publikarena, med läktarplats för 
500 personer, i Flemingsberg.
nyligen invigdes både stuvsta-
hallen och Fleminghallen och 
där spelas nu bland annat 
innebandy, basket, handboll  
och badminton. Det finns också 
café i hallarna.

– Stuvstahallen är för förenings- och skol-
idrotten i Huddinge medan Fleminghallen 
är öppen för alla och även kan hyras av 
näringslivet till evenemang av olika slag, 
säger Per Jacoby, kommunikationsansvarig 
på kultur- och fritidsförvaltningen.

 
satsning i stuvsta
Huddinge kommun växer och i takt med 
att invånarna blir allt fler behövs också 
fler anläggningar för bland annat idrott. 
Folkhälsoperspektivet är djupt förankrat 
över blockgränserna.

Två nya hallar har öppnat i sommar och 
anläggningar i Glömsta och vid Utsälje-
skolan är på planeringsstadiet. 

Stuvstahallen invigdes 2 september och 
är en del i en större satsning på området 
där intillliggande Stuvsta IP fått en ny 
konstgräsmatta på elvaspelsplanen och en 
helt ny femspelsplan.

– När det gäller Stuvstahallen, som även 
innehåller lokaler för dans, så kommer 
föreningarna att turas om att erbjuda en 
öppen verksamhet på fredagar för barn 

och unga som inte är med i någon fören-
ing, säger Per Jacoby.

 
plats för 500 åskådare
Fleminghallen ligger ovanpå Ica Maxi på 
Ebba Bååts väg. Den består av en fullstor 
träningshall med plats för 60 personer och 
en arrangemangsarena med en publik-
kapacitet på 500 personer. 

I träningshallen samsas basket, gymnas-
tik, innebandy, inomhusfotboll med flera 
andra sporter om utrymmet och vissa 
tider kan allmänheten boka för badmin-
tonspel. Arrangemangsarenan uppfyller 
kraven för innebandy på högsta serienivå. 

– Det är den enda hallen vi har med 
läktare i denna omfattning och möjlighe-
ten att förlägga såväl träning som tävling 
för många idrotter på alla nivåer gör 
Fleminghallen till ett betydande tillskott 
för föreningar i hela kommunen, säger Per 
Jacoby.

Det finns mer information på  
huddinge.se/fleminghallen och  
huddinge.se/stuvstahallen.

MIKAEL JEPPE

Mix av aktiviteter i 
nya sporthallarna

Nya sporthallen i Flemingsberg finns ovanpå  
Ica Maxi på Ebba Bååts torg. Den invigdes 16 
september.

Stuvstahallen invigdes 2 september med bland annat prova på-dans i dansskolan Moves regi,  
inomhusfotboll och basket i stora hallen, tipsrunda och fika.  FOTO jOHaN BOkStröM
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är du mellan 13 och 17 år? 
gillar du att skapa och vill 
testa olika sätt att uttrycka 
dig? 
Då kan en plats för mig 
på Ungzon vara det du 
letar efter. Här träffar du 
varje onsdag lärare från 
Kulturskolan som hjälper 
dig att hitta din grej.

– Alla har rätt att uttrycka sig konst-
närligt, det är fastslaget i Barnkon-
ventionen. Vi vill verka för en mer 
jämlik kulturskola, öppna upp för 
alla barn och ungdomar, möta dem 
och ge dem möjlighet att testa olika 
sätt att uttrycka sig på, säger David 
Marszalek, chef för Kulturskolan i 
Huddinge.

Att delta i En plats för mig 
kostar ingenting, man behöver inte 

anmäla sig utan alla intresserade är 
välkomna mellan klockan 16 och 19 
på onsdagar. Tar emot gör fritids-
ledaren Ray Kafeero, musikläraren 
Camilla Rensgård och drama- och 
teaterläraren Ingrid Sonnerby-
Ljungestig.

– Vi finns här för att fånga upp 
ungdomarnas idéer. De konstfor-
mer de är intresserade av ska sedan 
knytas ihop till en föreställning, 
säger Ingrid Sonnerby Ljungestig.

plats för alla
Men du behöver inte uppträda för 
att få vara med i En plats för mig.

– Nej, här finns plats för alla och 
alla behövs. Du kanske vill spela 
ett instrument, sköta ljus och ljud, 
skriva, fixa kostymer eller skapa 
kulisser. Det är bara att komma 
med förslag, säger Camilla Rens-
gård.

Ray Kafeero på Ungzon gläder 

Camilla Rensgård, Ray Kafeero och Ingrid Sonnerby-Ljungestig hälsar välkommen till Ungzon i Flemingsberg och projektet En plats för mig.

Fotnot:
Öppen kultur-
skola fortsätter 
hela nästa år 
och En plats för 
mig går att följa 
på instagram 
och hemsidan 
Ung Huddinge. 
Mer att läsa 
om barns rätt 
att uttrycka sig 
finns i Barn-
konventionen 
artikel 13 och 
31.

KULTUR

Hitta 
din grej 

på Ungzon
sig åt samarbetet med Kulturskolan.

– Oftast är det föräldrarna som 
anmäler sina barn till Kulturskolan 
men det finns många föräldrar som 
inte känner till Kulturskolan och 
dess verksamhet. En plats för mig 
ger helt nya grupper av ungdomar 
chansen att komma i kontakt med 
Kulturskolan.

Miljonsatsning
En plats för mig ingår i satsningen 
Öppen kulturskola som Kultur-
skolan fått 1,9 miljoner kronor till 
av Statens kulturråd. Målet med 
satsningen är att nå elever som Kul-
turskolan vanligtvis inte når. Även 
musikintresserade elever i årskur-
serna 4–6 på Annerstaskolan deltar 
i höst i ”Öppen kulturskola”. 

En gång i veckan får de besök av 
Kulturskolans lärare Ingalill Hög-
man och Katarina Jältfors.

KRISTINA EDER
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KULTUR

starka möten under ytan

Har kommunen 
gjort rätt satsningar
för ett tryggare
Huddinge?

Under arbetet med föreställningen lär ensemblen känna varandra väl och hitta vänner 
för livet.

Sverigedemokraterna 
huddinge.sverigedemokraterna.se

Mats arkhem (SD)
mats.arkhem@huddinge.se
– Nej, inte tillräckligt mycket. SD 
har som enda parti under tre 
mandatperioder, sedan 2006, drivit 
frågan om kameraövervakning på 
otrygga och brottsutsatta platser. 
Mer kameraövervakning kan för-
hindra ett stort antal brott, skade-
görelse, stölder och misshandelsfall. 
Vi är också ensamma om att driva 
frågan om förbud mot organiserat 
tiggeri. Rikspolitik avgör till stor del 
tryggheten i en kommun. Var och 
en får avgöra om tillvaron känns 
tryggare 
nu än förut, 
men vi upp-
lever inte att 
så är fallet.

Kristdemokraterna 
huddinge.kristdemokraterna.se

karl Henriksson (kD)
karl.henriksson@huddinge.se
– Trygghetsfrågorna borde genom-
syra hela kommunens arbete, inte 
minst i Vårby och Skogås som poli-
sen pekat ut som utsatta områden. 
Vi vill satsa på fler poliser, men det 
behövs också ett bättre samarbete 
med företagare, civilsamhället och 
boende. Grannsamverkan mot 
brott är inte bara en fråga för villa- 
områdena utan borde vara ett 
naturligt sätt att arbeta även i mer 
brottsutsatta områden. En viktig 
fråga är att se till att gatlyktorna 

lyser och röja 
bort buskar 
och sly 
som skapar 
otrygghet.



33Vårt Huddinge #4 2017

starka möten under ytan
när teater sláva bjuder in 
till teatersommar växer 
en förställning fram. Men 
under ytan händer så 
mycket mer. Här möts 
människor från olika 
länder och kulturer, möten 
som ger vänner för livet.

Det som började som Vårbyspelet 
har utvecklats till Teatersommar. 
Ett två veckor långt projekt i regi av 
Teater Sláva som lockar ungdomar 
från olika håll runt om i världen. 
Flera av dem har aldrig stått på en 
scen men på bara två veckor har de 
tillsammans skapat en föreställning 
full av kraft och energi.

– Första veckan lär vi känna 
varandra genom att använda våra 
kroppar och röster. Andra veckan 

sätter vi ihop alla byggklossar till 
en gatuteater. Det är ett flott jobb 
jag har, att få ösa och få energi och 
ta del av starka livsöden, säger Elin 
Tisell, aktör och medlem i Teater 
Slávas konstnärliga råd. 

Bland de drygt 20 på scenen 
under årets föreställning fanns 
Nell från Philadelphia i USA. Hon 
uttrycker sitt samhällsengagemang 
genom att medverka i olika teater-
projekt.

– Det här var bättre än jag räknat 
med. Jag är verkligt imponerad av 
Slávas metod att lära ut och skapa 
samarbete. 

Utmanar sig själva
Flera i ensemblen berättar att de 
vågat utmana sig själva och gjort 
saker de inte trodde att de kunde 
eller vågade.

För Reza och Hussein som är 
ensamkommande från Afghanistan 
var teatern väldigt viktig. De två 
veckorna gav dem träning i svenska, 
gemenskap och glädje.

– Att skapa en bra föreställning är 
roligt men mötena som uppstår är 
det stora. Att använda konsten som 
verktyg för samarbete, känna att vi 
hör ihop, att alla har sin plats och 
att få vara viktig i det och bekräftad, 
säger Elin Tisell.

Gemenskapen och glädjen i 
skapandet under de två sommar-
veckorna är så stark och värdefull 
för deltagarna att det kändes fel att 
bara låta det ta slut. Så i några år 
har hon nu drivit ”Slávas Unga”. 

För sitt engagemang har hon 
tilldelats Huddinge kommuns 
kulturpris.

KRISTINA EDER

Teatersommar 
i regi av teater-
gruppen Sláva är 
en träffpunkt för 
ungdomar från 
olika delar av 
världen.

KULTUR



34 Vårt Huddinge #4 2017

pÅ gÅng Här tipsar vi om arrangemang i Huddinge. 
I Kulturkalendern som följer med tidningen finns 

aktiviteter som arrangeras av kommunen.

septeMBer
– 14/12
BräDspelsKväll med SMASH 
på torsdagar kl. 18–21.45, 
Huddinge Kulturhus hos 
Folkes, Sjödalstorget 1. Alla är 
välkomna på brädspelstorsdagar 
med spelföreningen SMASH. 

Torsdag 28/9
HUDDinges roMersKa 
arv, Fullersta Gård kl. 18–
19.30, Fullersta gårdsväg 18. 
Arkeologen och författaren 
Kent Andersson berättar och 
visar bilder kring arkeologiska 
fynd i Huddinge. Mer info: 
huddingehembygd.se.

Torsdag 28/9
gaMla MYnts nYtta, nöJe 
oCH värDe – en upptäcktsresa, 
Magasinet kl. 18.30, Juringe 
Gård, Mäster Lorentz väg 
3. Vi gästas av Per-Göran 

Carlsson, Stockholms 
Myntklubb, erfaren 

samlare, forskare 
och skribent. 
Värdering 
på plats. 100 

kr/75 kr för 
medlemmar. 

Anmälan till boka@
segeltorpkultur.se, 08-646 48 56. 
Mer info: segeltorpkultur.se.

Fredag 29/9
DUo BroDal/FærDen,   
konsert i Tonsalen kl. 19, 
 Kyrkogårdsvägen 2. Folk-
musikerna Tuva Færden och 

Jon Brodal  blandar nordisk 
folkmusik med musik 

från andra genrer och 
världsdelar. Biljetter: 
08-551 705 17,  

info@teaterslava.org 
eller tickster.com. Mer info: 
teaterslava.org.

lördag 30/9
oKtoBerFest, Folkes kl. 16, 
Sjödalstorget 1. Sång och 
underhållning med Johan 
Rudebeck och Maya de Vesque.
Bayersk mat och öl. 200 kr 
inklusive mat, förköp på Folkes, 
08-711 88 00.

oKtoBer
söndag 1/10
BarnsönDag på Tonsalen – 
Vesslefrikk med Sandvar/Brodal, 
Tonsalen kl. 14, Kyrkogårds-
vägen 2. Lillfrikk (Veslefrikk) 
är inte lika stor och inte lika 
populär som dom andra ... 
Folksaga om att vara sig själv, 
tänka på andra och en magisk 
fiol som gör det svårt att sitta 
still. 50 kr, från 4 år. Mer info: 
teaterslava.org.

måndag 2/10
gliMtar Ur HUDDinge 
HeMBYgDsFörenings arKiv, 
Kulturhuset Huddinge kl. 14, 
Sjödalstorget 1. Kåseri med 
bilder kring vykort och annat 
spännande från gamla Huddinge. 
Mer info: huddingehembygd.se.

Fredag 6/10
MUsiKteater & FreDagsMYs, 
Magasinet kl. 18.30, Juringe 
Gård, Mäster Lorentz väg 3.  
Med ord, sång och unika 
film-klipp berättar Anna 
Bromée och Gladys del Pilar 
den fascinerande historien 
om Edith Piafs liv. Biljetter 
inklusive förtäring, 225 kr/175 
kr för medlemmar. Anmälan till 
boka@segeltorpkultur.se,  
08-646 48 56. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

lördag 7/10
vÅrDKase pÅ KorpBerget
i Vårby gård kl. 18–20. Den 
forntida vårdkasen i Vårby 
ingick i en varningskedja 
av bergseldar till skydd för 
vikingastaden Birka. Björn 
Öijer ger historiska fakta. 
Musikgruppen Falska Gäss 
uppträder. Samling vid 
Vårbacka IP:s parkering kl. 17.40. 

söndag 8/10
gUlDloCK oCH De tre 
BJörnarna – familjeteater, 
Magasinet kl. 11, Juringe 
Gård, Mäster Lorentz väg 3. 
En föreställning för de yngsta 
om Guldlock som går vilse i 
skogen och hamnar hemma 
hos björnfamiljen. Baserad på 
den klassiska spännande sagan. 
Fri entré, anmälan till boka@
segeltorpkultur.se, 08-646 48 56. 
Mer info: segeltorpkultur.se.

TIsdag 10/10
per anDers FogelströM 100 
År, Magasinet kl. 19, Juringe 
Gård, Mäster Lorentz väg 3. 
Kent Josefsson, ordförande i 
Fogelströmsällskapet, berättar 
om en av Sveriges mest lästa 
författare hittills. 100 kr/75 kr 
för medlemmar. Anmälan  
till boka@segeltorpkultur.
se, 08-646 48 56. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

Fredag 13/10
Konsert MeD alagi MBYe 
oCH arne Forsén, Tonsalen 
kl. 19, Kyrkogårdsvägen 2. 
Koramästaren Alagi MBye från 
Gambia och jazzpianisten Arne 
Forsén väver en väv av glittrande 
rytmiska toner, en ny musik 
skapas med avstamp i Alagis 
repertoar. Mer info: 
teaterslava.org.

Utställningar
23/9–15/10
Konst FrÅn grönlanD av 
medlemmar i KIMIK i Flygeln 
vid Fullersta Gård, Fullersta 
Gårdsväg 18, och på Huddinge 
Kulturhus. Öppet lördag och 
söndag kl. 12–16.

1–30/10
split visions av Christer 
Themptander, Litografiska 
Museet, Sundby Gårdsväg 
6. Christer Themptander är 
känd för sina samhällskritiska 
kommentarer i satirisk, poetisk 
och absurd form. Onsdag och 
söndag kl. 11–16. Mer info: 
litografiskamuseet.se.

21/10–12/11
Mats loDén oCH Birgitta 
Wennerling i Flygeln på 
Fullersta Gård, Fullersta 
Gårdsväg 18. Birgitta 
Wennerling, målningar, 
och Mats Lodén, 
skulptur. Öppet 
lördag och söndag kl. 
12–16. 
Vernissage: 21/10.  
Mer info: 
huddinge-
konstnarsklubb.se, 
hkkvanner.se.

18/11–10/12
allt soM Heter nÅgot Finns 
av Lars Hedelin, animation, 
och Ann-Catrin Olsson, textil, 
trä och aluminium i Flygeln, 
Fullersta Gårdsväg 18. Öppet 
lördag och söndag kl. 12-16. 
Vernissage: 18/11. Mer info: 
huddingekonstnarsklubb.se, 
hkkvanner.se.
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För mer 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.

lördag 14/10
HUDDinge KUltUrFest, 
Kulturhuset hos Folkes kl. 13–18, 
Sjödalstorget 1. Huddinge 
Jazzförening, Rampfeber och 
Ögla kulturförening bjuder 
på livemusik. Dessutom visar 
Poetry Slam och spelföreningen 
SMASH upp sin verksamhet.  

söndag 15/10
BarnsönDag pÅ tonsalen
– Eldfågeln med Teater Sláva, 
Tonsalen kl. 14, kyrkogårdsvägen 
2. En färgsprakande rysk 
folksaga om prins Ivan och hans 
jakt på den vackra eldfågeln 
framförs med sång, dans, 
akrobatik, berättande och musik.
50 kr, från 4 år. Mer info: 
teaterslava.org.

onsdag 18/10
Heeelt sJUKt stressaD, 
Magasinet kl. 19, Juringe 
Gård, Mäster Lorentz väg 3. 
En föreläsning ”Från insikt 
till utsikt” med Cattis Olsén. 
Föreläsningen blandar teori 
och praktik och deltagarna får 
med sig verktyg att använda i 
sin vardag. 150 kr/125 kr för 
medlemmar. Anmälan  
till boka@segeltorpkultur.
se, 08-646 48 56. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

söndag 22/10
sJUng MeD pettsson & 
FinDUs, Juringegårdsskolans 
matsal kl. 14, Gårdsvägen 34-36. 
En fartfylld, musikalisk och rolig 
familjeföreställning med Sven 
Hedman och Fanny Wistrand. 
Fri entré, anmälan till boka@
segeltorpkultur.se, 08-646 48 56. 
Mer info: segeltorpkultur.se.

onsdag 25/10
pÅ tal oM väDret, Magasinet 
kl. 19, Juringe Gård, Mäster 
Lorentz väg 3. Nils Holmqvist 
är ståuppkomiker, väderälskare 
och författare i en och samma 
person. Men han är också 
Sveriges kanske populäraste 
meteorolog. 175 kr/150 kr för 
medlem. Anmälan till boka@
segeltorpkultur.se, 08-646 48 56. 
Mer info: segeltorpkultur.se.

Torsdag 26/10
sopptorsDag, Magasinet 
kl. 19, Juringe Gård, Mäster 
Lorentz väg 3. En viskväll 
med gitarristen, sångaren 
och Segeltorpsbon Kenny 
Håkansson och hans 
musikaliska gäster. Biljetter 
inklusive soppa och dryck: 
150 kr/125 kr för medlemmar. 
Anmälan till boka@segeltorp-
kultur.se, 08-646 48 56. Mer 
info: segeltorpkultur.se.

söndag 29/10
sönDagsCaFé – ”Alltid redo!”, 
Magasinet kl. 13.30–15.30, 
Juringe Gård, Mäster Lorentz 
väg 3. Under 1960- och 70-talet 
bedrev Segeltorps scoutkår en 
mycket aktiv verksamhet och 
många av Segeltorps ungdomar 
var med i kåren. Populäre 
ledaren Sevve Brunberg 
berättar om sina år som aktiv. 
Fri entré, anmälan till boka@
segeltorpkultur.se, 08-646 48 56. 
Mer info: segeltorpkultur.se.

noveMBer
lördag 11/11
Förortsoperan med tyskt 
tema, Kulturhuset hos Folkes 
kl. 14, Sjödalstorget 1. Mozart, 
Wagner, Strauss, Lear, Schubert. 
Arior, duetter och några sånger 
kommer att framföras på gamla 
och nya sätt. 100 kr, boka på 
telefon Folkes 08-711 88 00, 
Ögla 0709-92 89 96.

söndag 12/11
Fars BYK pÅ Fars Dag, 
Hagalunds Tvätterimuseum 
kl. 12–14, Masmovägen 20-22 
Vårby. Visning av museet kl. 
12.15. Inträde 20 kr. Mer info: 
tvatterimuseet.se.

lördag 18/11
en Kväll tillägnaD  
vlaDiMir vYsotsKiJ, rysk 
visdiktare och skådespelare, 
älskad av folket och illa tåld av 
makthavarna, Kulturhuset hos 
Folkes kl.14, Sjödalstorget 1.  

”Sånger av Vysotskij”, Fria 
Proteaterns legendariska 
föreställning, har fått en 
fortsättning. Förköp på  
telefon Folkes 08-711 88 00, 
Ögla 0709-92 89 96.

söndag 19/11
BarnsönDag  
pÅ tonsalen  

– Kalevalaskåpet, 
Tonsalen/Teater Sláva  

kl. 14, kyrkogårdsvägen 2. 
Gamla finska sagor som glittrar 
av guld och silver. Följ med i 
en saga av trolldom och magi. 
För 4–7 år, 50 kr. Mer info: 
teaterslava.org.

13 noveMBer föreläser 
förre skidesset Thomas 
Fogdö i Huddinge 
konferenscenter om 

målfokusering, 
om konsten 

att möta 
motstånd 
och att ta 
sig förbi 

svårigheter.
Han 

berättar hur man kan lära 
sig av små framgångar i 
stället för att fokusera på 
minsta lilla misslyckande.

Föreläsningen riktar sig 
till seniorer och anordnas 
av SPF SeniorernaHuddinge 
i samarbete med Huddinge 
konferenscenter och 
Huddinge kommun.

En biljett kostar 100 
kronor och kan bokas  
hos Berit Westergren  
på 0709-55 78 30 eller berit.
westergren2@bredband.net.

Målfokus när 
Fogdö gästar 
Huddinge

KonstFöreningen 
Bellis anordnar prova 
på-aktiviteter på söndagar 
kl. 11–14 i lokalen på 
Spelvägen 14 i Trångsund: 

• 1/10 – glasmålning
• 15/10 – thermoscreen- 
 tryck 

• 12/11– göra egna kort 
• 26/11 – julpyssel
Det är i stort sett gratis, 

endast materialkostnad 
tillkommer. Mer info: 
belliskonst.se.

Prova på- 
aktiviteter 
med Bellis



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Renoveringssugen?
Hör av dig till mig!

Fina priser i 
bildtävlingen 
#hjärtapånätet
Hur vill du stoppa hat och 
hot på nätet? 
Fånga dina tankar i en bild 
och var med i kommunens 
bildtävling #hjärtapånätet!

Sociala medier är en viktig del av 
vår vardag. Men samtalsklimatet 
kan vara hårt och hat och hot 
förekommer. Detta är ett växande 
samhällsproblem som kan hota vår 
demokrati. 

Därför bjuder Huddinge demo-
kratidagar i samarbete med Hud-
dinge bildlärarnätverk in samtliga 
grundskoleelever i kommunen till 
en bildtävling. 

För att delta ska man tänka till 
kring frågor som ”Vad krävs för en 
levande demokrati?”, ”Hur ska vi 
vara mot varandra?”, ”Hur skapar vi 

trygghet och frihet på nätet?”. 
Utifrån frågorna och svaren 

skapar man sin bild av ”Demokrati 
i sociala medier”, publicerar den på 
Instagram 25 september–13 okto-
ber och taggar den med #hjärtapå-
nätet och #huddingedemokrati.

även enskilda kan delta
Arbetet med tävlingsbidragen sker 
främst klassvis under bildlektio-
nerna i augusti och september och 
leds av bildlärare på skolor som valt 
att delta, men även enskilda elever 
är välkomna att delta. 

En jury utser pristagarna. 1:a pris 
10 000 kronor, 2:a pris 7 500 kronor, 
3:de pris 5 000 kronor. Oavsett om 
en klass eller en enskild elev vinner 
går priset till hela klassen.

Läs mer på huddinge.se/ 
demokrati.

Står du inför en större renovering 
hemma? Funderar du kanske på att 
byta tak, tilläggsisolera eller bygga 

ut? Det kan vara svårt att avgöra hur man 
ska gå tillväga, i vilken ordning saker ska 
göras, vad som blir snyggast och hur man 
ska tänka. Vad blir egentligen bäst? Att 
dessutom lista ut hur inomhusmiljön 
påverkas och om det går att spara energi 
samtidigt kan vara krångligt. Men för-
hoppningsvis blir det snart lättare. 

Vi som arbetar med kommunens 
energi- och klimatrådgivning deltar i ett 
projekt där småhusägaren ska få hjälp 
med just detta. Hjälp att planera sin reno-
vering på ett hållbart och energieffektivt 
sätt. Inom projektet har det tagits fram 
verktyg med checklistor för planering, 
genomförande och uppföljning av åtgär-
der. Förhoppningen är att det ska hjälpa 
småhusägaren att genomföra lönsamma 
och energieffektiva renoveringar och att 
åtgärderna blir hållbara, hänsynsfulla 
vad gäller kulturvärden och leda till god 
inomhusmiljö. 

Just nu letar vi efter dig som funderar 
på att renovera hemma och är nyfiken 
på det här projektet! Projektet pågår 

under hösten när vi träffas tre gånger och 
du får möjlighet att använda dig av det 
speciellt framtagna digitala verktyget och 
checklistorna. Passa på att diskutera dina 
renoveringsplaner med andra småhusä-
gare och energiexperter.

Är du intresserad? Hör av dig till 
Energi- och klimatrådgivningen eller 
anmäl dig direkt genom att leta upp  
eventet på huddinge.se/pa-gang.

ENERGI OCH KLIMAT

jonna Lindström
Energi- och klimatrådgivare

Tel: 08-535 365 33
jonna.lindstrom@huddinge.se


