Valet i

Huddinge

Samlad information inför
valet från Huddinge kommun
pOLITIK
Läs vad politikerna vill
satsa på
Dialog Valdialoger på
flera platser i Huddinge
under 2018
ÖKAT VALDELTAGANDE
Så vill politikerna höja
valdeltagandet
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VIKTIGT VAL I HÖST
Vilka får rösta i
kommunvalet i
Huddinge?
Söndagen 9 september
2018 är det dags att välja
vilka som ska styra kommunen de närmaste fyra
åren. För att få rösta vid val
till Huddinges kommunfullmäktige måste du:
• fylla 18 år senast på valdagen,
• vara folkbokförd i Huddinge,
• vara svensk medborgare,
medborgare i annat EU-land,
Island eller Norge. Är du
medborgare i ett annat land
måste du ha varit folkbokförd
i Sverige i tre år före valdagen.

Från 22 augusti
kan du
förtidsrösta!
22/8

Från och med 22 augusti
kan du förtidsrösta till kommun, landsting och riksdag på
följande platser i Huddinge: Huvudbiblioteket, Flemingsbergs bibliotek, Segeltorps bibliotek, Skogås bibliotek, Vårby
bibliotek, Folkes Huddinge centrum,
Stuvsta stationshus, Eklunden
seniorcenter, Karolinska
universitetssjukhuset Huddinge och
Expose föreningslokal i Masmo. Även på
äldreboenden kan de som bor där samt
personal och anhöriga få förtidsrösta.

Sänkta skatter?
Mindre
barngrupper?
?

!

Undrar du vad de olika partierna i Huddinge vill göra
för oss i Huddinge? Besök
respektive partis webbplats
eller titta in i en valstuga i
något av kommunens centrum.

Ställ din fråga
direkt till
politikerna
Du kan enkelt ställa
frågor direkt till
politikerna i
Huddinge.
Det gör du på
huddinge.se/fragadinpolitiker

Första gången du
ska rösta?
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På webbplatsen val.se finns
massor av bra information
på flera språk och lättläst
svenska. Här finns intressant läsning även för dig
som är en erfaren väljare men
extra intresserad eller kanske är lärare
och letar bra utbildningsmaterial till
dina elever.

vill du hjälpa
folk aTt rösta?
gÖr eN iNSAtS för demokratin:
Jobba som röstmottagare i valet! Som
röstmottagare hjälper du folk att rösta
i valet 2018. jobba under valdagen

9 september. Du får ersättning. Det är en
extra fördel om du talar fler språk än
svenska. Läs mer och anmäl dig på
www.huddinge.se/val.

141 röster
räknas

V

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 röstberättigade, 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 betydligt 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.

D
Pour voter

Glasanje
选举

Głosowanie

Votar

О голосовании
การลงคะแนนเสียง
เลือกตัง�

How to vote

På www.val.se kan du läsa
på många olika språk om
hur det går till att rösta.

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 Snättringe, 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
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9 september är det val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige. Läs mer om vem som får
rösta och hur det går till. Mer information finns på
val.se och huddinge.se.

Valet är ditt – så f
En förutsättning för ett demokratiskt samhälle är att vi i allmänna
val kan välja vilka personer som
ska företräda oss. Genom att rösta i
valen påverkar vi också den politik
som förs.
Valsystemet ska spegla folkets
politiska vilja och därför fördelas
platserna i till exempel riksdagen
eller kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster partierna
har fått i valet. Om ett parti får tio
procent av rösterna, så får partiet
också cirka tio procent av platserna.
Valsystemet grundar sig på
allmän och lika rösträtt och på att
valen är fria, hemliga och direkta.
Ordinarie val till riksdagen,
landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i
september vart fjärde år.

Tre val i höst

Höstens val gäller tre politiska
nivåer i Sverige.
1 Den första – riksdagen – fattar
beslut på nationell nivå. En
av riksdagens viktigaste uppgifter
är att besluta om lagar. Riksdagen
bestämmer också hur staten ska
använda sina pengar, kontrollerar
regeringen, arbetar med EU-frågor
och formar tillsammans med regeringen utrikespolitiken. Riksdagen
har 349 ledamöter från olika delar
av landet.
2 Landstingen ansvarar för
hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.
3 Den tredje nivån är kommunerna. De beslut som fattas i
Sveriges 290 kommuner, däribland
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Huddinge, berör i många fall vardagen mer än det riksdagen beslutar
om. Skolor och fritids, vägar, trafik,
parker och lekparker, motionsspår,
utegym och simhall, äldreboenden,
bostadsplanering och bygglov, socialtjänst, omsorg och mycket mer.
Det mesta av det du betalar i skatt
går till kommunal verksamhet
Utöver dessa tre finns ytterligare
en nivå – den europeiska nivån, EU.
Val till Europaparlamentet hålls i
april, maj, juni eller juli vart femte
år. Nästa val till EU-parlementet
hålls 2019.
Du röstar först och främst på
ett parti. Vill du sedan att någon
särskild av partiets kandidater ska
bli vald sätter du ett kryss i rutan
framför kandidatens namn på
valsedeln. Väljer du i stället att rösta
blankt, det vill säga lämnar en blank
valsedel tom, räknas valsedeln som
ogiltig och påverkar inte fördelningen mellan partierna.
Vem får rösta?

Reglerna för rösträtt till
riksdagen, kommunoch landstingsfullmäktige skiljer sig åt, men
en sak gäller för alla tre:
För att ha rösträtt måste
du ha fyllt 18 år senast
på valdagen.
Du har rösträtt till
riksdagen om du är
svensk medborgare och är
eller har varit folkbokförd
i Sverige. Du har rösträtt
till kommun- och

Röstkort är ett
krav vid förtidsröstning. Har
du inte fått eller
tappat bort ditt
röstkort kan du
beställa ett nytt.

landstingsfullmäktige om du
är svensk medborgare och är
folkbokförd i kommunen och
landstinget. Rösträtt har även
den som är medborgare i
något av EU:s medlemsländer
eller medborgare i Island eller
Norge och är folkbokförd i
kommunen och landstinget.
Detsamma gäller medborgare
i något annat land än de som
räknats upp och har varit
folkbokförd i Sverige i tre år
i följd före valdagen och är
folkbokförd i kommunen och
landstinget.
Alla som får rösta och är
upptagna i röstlängden – lista
över de personer som har
rösträtt i ett val – får ett röstkort hemskickat med posten
senast 22 augusti. Om du
inte har fått ditt röstkort eller
tappat det, kan du beställa ett
nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.
Det kan också skrivas ut av
röstmottagarna i de flesta
röstningslokaler.

Här kan du rösta

Du som väljer att rösta på valdagen ska rösta i den vallokal som
tillhör ditt valdistrikt. Vallokalen
står på ditt röstkort. Där står även
adress och öppettid till vallokalen.
När du röstar prickas du av i
röstlängden.
Om du inte kan rösta i din
vallokal på valdagen kan du
rösta i förtid i vilken röstningsVårt Huddinge #4 2018
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SE HIT!

funkar det
SÅ Går det till i VALLOKALEN
Välj valsedlar och ta emot valkuvert av
röstmottagaren. Valsedlarna är gula
för val till riksdagen, vita för val till
kommunfullmäktige och blå för val till
landstingsfullmäktige. Valsedlar finns där
du kan rösta och hos partierna.

lokal som helst i hela landet. För att
förtidsrösta måste du ha med dig
både id-handling och röstkort. Om
du inte har någon id-handling kan
du låta någon annan person intyga
din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.
Förtidsröstningen startade 22
augusti och pågår fram till valdagen.
Om du röstar i förtid i en annan
kommun kan du behöva ta med
egna valsedlar.
Du kan även rösta med bud om
du på grund av hög ålder, sjukdom
eller funktionsnedsättning inte själv
kan ta dig till din vallokal eller en
röstningslokal. Om du inte känner
någon som kan vara bud åt dig, kan
din kommun ordna med röstmottagare som kommer hem till dig.
Offentlig rösträkning

Gå bakom en valskärm, kryssa eventuellt
för en kandidat på varje valsedel, lägg en
valsedel i varje kuvert och stäng dem.

Lämna dina valkuvert och giltig id-handling till röstmottagaren som kontrollerar
din identitet, prickar av att du har röstat
och stoppar ner valkuverten i valurnorna.
Vårt Huddinge #4 2018

När röstmottagningen är avslutad på valdagskvällen öppnas
varje valurna och rösterna
räknas i vallokalerna.
Först räknas rösterna till
riksdagen, sedan till kommunfullmäktige och sist till
landstingsfullmäktige. Inga
personröster räknas på valnatten. Rösterna kontrollräknas
senare av länsstyrelsen.
Allmänheten har rätt att
följa rösträkningen i vallokalen
och så sätt kontrollera att allt
går rätt till. Ett valresultat kan
överklagas hos Valprövningsnämnden som kan besluta att
valet ska göras om.

MER
DET FINNS
valet
om
information
val
e/
.s
ge
in
på hudd
och val.se.

Fotnot: På
Valmyndighetens hemsida
val.se och på
huddinge.se/val
finns också mer
information på
andra språk.

Här kan du
förtidsrösta
i Huddinge
Förtidsröstningen
i Huddinge är i full
gång i tio lokaler.
Kom ihåg att ta med
både id-handling och
röstkort.
Centrala Huddinge
• Huddinge centrum, Folkes,
Sjödalstorget 1
• Huvudbiblioteket,
	Kommunalvägen 28 A
Flemingsberg
• Flemingsbergs bibliotek,
Röntgenvgäen 17
• Karolinska sjukhuset,
Hälsovägen 13
Segeltorp och Stuvsta
• Stuvsta stationshus,
Stationsvägen 44
• Segeltorps fritidsgård,
Chronas väg 12
Skogås och Trångsund
• Skogås bibliotek,
Skogåstorget 7-9
• Eklundens seniorcenter,
Trångsund, Norströms väg 8
Vårby och Masmo
• Vårby bibliotek,
Vårby allé 26-30
• Masmo, Expose föreningslokal,
Solhagavägen 22
Öppettider

På huddinge.se/val hittar du
aktuella öppettider.
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De tio partierna i kommunfullmäktige presenterar sina
viktigaste frågor för Huddinges framtid. Det finns mer
information på partiernas egna hemsidor.

Här är partiernas s
”Alla ska känna sig
inkluderade”

”Vi är för en
kommundelning”

”Satsa resurser på
kärnuppdragen”

– Vi vill ha ett långsiktigt hållbart,
jämlikt och jämställt Huddinge.
Alla ska känna sig inkluderade i
Huddinge. Vi ska ha fler hyresrätter med rimliga hyror. Fler vuxna
i skolan så att varje elev blir sedd,
mindre grupper i förskolan där alla
får plats nära hemmet, en feministisk stadsplanering så alla känner
sig trygga i sin närmiljö, ett antirasistiskt Huddinge fritt från diskriminering och segregation, mer
medborgarinflytande och utbyggd
demokrati och ett miljövänligt
Huddinge för bättre klimat.

– Drevvikenpartiet är fortfarande
för en kommundelning. Invånarna
i östra Huddinge känner sig ofta
bortglömda när det gäller inflytande, service och kontakt med
resten av kommunen. Målet med
vår politik är att det ska vara minst
lika bra att bo i den östra kommundelen som i övriga Huddinge.
Det gäller såväl kommunal service
som samhällsutveckling. Exempel
från andra kommuner som delats
visar att den nya kommunen klarar
sig bra ekonomiskt. Vi skulle bli en
medelstor kommun med över
25 000 invånare.

– Sverigedemokraterna prioriterar
Huddinges invånare! Förutom
trygghetssatningar i livets alla
skeden ska vi verka för en ekonomi
där kommunen satsar sina resurser
på kärnuppdrag – samhällsservice
och välfärd – samt ser till att staten
står för kostnader som staten också
är orsak till. Med Huddinges redan
orimligt höga skatter finns inte
utrymme att höja dem ytterligare.
Vi har ett ansvar för våra
kommande generationer så därför
är ökad kommunal belåning eller
tummande på överskottsmålet
uteslutet.

Vänsterpartiet
vansterpartiet.se/huddinge

Sverigedemokraterna
huddinge.sverigedemokraterna.se

Drevvikenpartiet
drevvikenpartiet.se

”Vi har 60 förslag till
grön omställning”

”Vi vill ha en hållbar
migrationspolitik ”

”Välfärd går före
skattesänkningar”

– Centerpartiet har en närodlad
politik med över 60 förslag för att
klara den gröna omställningen i
Huddinge. Vi vill gynna kollektivtrafiken med pendelparkeringar,
bygga cykelvägar, investera i laddstolpar för gröna fordon, återskapa
våtmarker, införa biltvättsregler och
skapa en kretsloppspark för återanvändning. Utöver detta satsar vi på
våra hjärtefrågor trygghet och valfrihet och föreslår nya områdesvärdar för ökad trivsel i våra centrum
samt fritt val till kulturskolan för
att minska köerna.

– Integration och trygghet är vår
tids ödesfrågor. Vi behöver en hållbar och restriktiv migrationspolitik
och vi behöver ställa högre krav
på att man aktivt deltar i sin egen
etablering. Sverige ska inte vara en
kravlös gemenskap. Den upplevda
otryggheten är för hög idag. Vi
behöver stärka polisen med fler
polisanställda och bättre polislöner.
Lokalt vill vi ha fler trygghetskameror och bättre belysning i otrygga
miljöer och satsa på förebyggande
arbete så att ingen väljer en kriminell bana genom livet.

– Vi vill se mer resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen. För
oss går det före skattesänkningar
och privatiseringar. Vi vill minska
barngrupperna i förskolan och
ge lärarna mer tid till undervisningen och mötet med varje elev.
Pensionen ska vara någonting
att se fram emot för alla och våra
äldre ska känna sig trygga i att
vården och omsorgen finns där när
man behöver. Tryggheten ska öka
och brotten och dess orsaker ska
bekämpas. Vi ska bygga ett starkare
samhälle och ett tryggare Huddinge.

Centerpartiet
centerpartiet.se/huddinge

Moderaterna
moderaterna.net/huddinge

Socialdemokraterna
socialdemokraterna.se/huddinge
Informationen är från Vårt Huddinge nr 4 2018
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svar om framtiden!
Vi satsar på
trygghet och valfrihet
och föreslår
områdesvärdar för
ökad trivsel i våra
centrum.
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Vi prioriterar
Huddinges
invånare!

Uttag av
gatukostnader
på befintliga
fastigheter ska
inte ske.

Vi vill ha en
kommun där
naturen värnas
och utvecklas.

Vi ska bygga
ett starkare samhälle
och ett tryggare
Huddinge.
Invånarna
i östra Huddinge
känner sig ofta
bortglömda.

”Jämlika förskolor
och mindre grupper”

”Vi vill införa en
äldreboendegaranti”

– Miljöpartiet vill ha en kommun
där naturen värnas och utvecklas,
där barnen får en trygg uppväxt
med bra förskolor och skolor. Det
är barnen som är framtiden. Vi vill
ha jämlika förskolor med friytor
enligt Boverkets rekommendationer, mindre barngrupper och fler
personal. Vi vill bygga ett samhälle
oberoende av fossila bränslen, ett
samhälle som håller även i framtiden. Valet handlar om att vi ska
kunna se våra barnbarn i ögonen
och säga att vi gjorde allt vi kunde.
Nu är det dags. Nu, inte sen!

– Alltför många har upplevt
sprickor i välfärden. Så ska det
inte vara i Huddinge. Vi ska
fortsätta minska barngruppernas
storlek i förskolan, stå upp
för valfrihet och trygghet i
äldreomsorgen och utveckla
familjecentralerna för att stödja
familjerna. Vi vill införa en
äldreboendegaranti för alla över
85 år och bygga 500 nya senioroch trygghetsbostäder. Elever
med särskilda behov ska erbjudas
lösningar som fungerar i deras
situation. Vi lovar inte allt till alla.
Men vi håller vad vi lovar.

Miljöpartiet
mp.se/huddinge

Kristdemokraterna
huddinge.kristdemokraterna.se

”Ge lärarna mer tid
med eleverna”

”Förtätning med
inflytande”

– Skolan först! Ge lärarna mer tid
med eleverna och minska administrationen. Du ska kunna välja skola.
Bygg samhällen, inte bara bostäder.
Förskolor, skolor och äldreboenden
ska prioriteras. Satsa på trafiksäkerhet så att barn och unga tryggt
kan gå till skolan. Tvärförbindelse
Södertörn ska byggas nu och det
behövs fler arbetsplatser söder om
stan. Kommunen ska inte ta ut mer
skatt än nödvändigt och du ska
kunna lita på att bygglov, gatubelysning, vägunderhåll fungerar. Bygg
en ny simhall!

– Inga höghus i våra villaområden.
Förtätning måste ske med inflytande av våra invånare. De barn
och unga som är i behov av utökat
stöd ska ovillkorligt få det stödet
individanpassat. Uttag av gatukostnader på befintliga fastigheter ska
inte ske. Kommunens gatunät är en
angelägenhet för alla och ska bekostas med skattemedel. Vi vill att
det ska finnas fler boendealternativ
inom äldreomsorgen då många vill
bo kvar i sitt närområde utan att
göra avkall på tryggheten. Vi vill ha
fler trygghetsboenden med kvalitet.

Liberalerna
huddinge.liberalerna.se

Huddingepartiet
huddingepartiet.se

DEMOKRATI

Christian Ottosson (C):

– Vi vill ha särskilda valambassadörer som arbetar för
att genom opartisk information öka valdeltagandet i
de valdistrikt som har lägst
valdeltagande och att kommunen genomför demokrativandringar. Vi vill också öka
andelen möten i kommunpolitiken som kan ske på distans.

Karl Henriksson (KD):

– Vi är ute en hel del och
träffar Huddingeborna på till
exempel torg och pendeltågsstationer. Vi kommer även
att ha en valstuga i Huddinge
centrum under valrörelsen. I år
kommer vi dessutom att fokusera mycket på sociala medier.

Nujin Alacabek (V):

– Vi satsar på att närvara
mycket i de områden där valdeltagandet är lågt. Vi gör det
dock med våra förutsättningar
och vi är inte ett av de största
partierna. Däremot kommer
vi exempelvis att ha valstuga i
både Vårby gård, Skogås och i
Flemingsberg.

Mats Arkhem (SD):

– Vi ska kampanja på flera
olika sätt: genom flygblad,
valstuga, annonser i press
och sociala medier, möten,
bokbord, olika debatter och
affischer. Alla som vill ska på
ett tydligt sätt kunna ta del av
våra budskap.

Så vill politikerna
öka valdeltagandet
nya mötesplatser och
ökad digitalisering,
men också fler jobb
och småföretag i alla
kommundelar, samverkan
med föreningslivet
och samarbete över
partigränserna.
Det är några saker som
kan öka valdeltagandet,
menar flera av Huddinges
kommunpolitiker.
– Ett bra föreningsstöd och samarbete mellan kommun, företag och
föreningar är två nyckelfrågor som
jag ser det, säger kommunalrådet
Christian Ottosson (C).
Han ser gärna att kommunen
inför ett system med opartiska
valambassadörer i valdistrikt med
lågt valdeltagande. De ska helt
enkelt söka upp väljare och informera dem om valet och på så vis få
fler att rösta. Christian Ottosson vill

också öka andelen distansmöten i
kommunpolitiken för att fler ska
kunna delta och påverka.
Hans allianskollega Karl Henriksson (KD) menar att den allra
viktigaste frågan för valdeltagandet
trots allt är att det ska vara lätt att
rösta.
– Det ska gå att förtidsrösta där
man ändå befinner sig – i alla delar
av kommunen, säger han.
Bråda dagar

Det är snart val och Huddinges
politiker har därför extra bråda
dagar. Det handlar bland annat om
valdialoger, debatter, dörrknackning, affischering och flygbladsutdelning, närvaro i valstugor och i
vissa fall i husbilar, och ökat tryck i
sociala medier.
Nujin Alacabek (V), kommunalråd i opposition, är en av många
som har fulltecknade almanackor
fram till valet. Hon är bekymrad
över att valdeltagandet är extra högt
i välmående områden och lägre i

segregerade områden som exempelvis Vårby gård.
– Det är viktigt att det finns
mötesplatser som erbjuder dialog
mellan förtroendevalda och medborgare på mer kontinuerlig basis.
Vi vill ha lokala medborgarkontor,
det skulle kunna vara en sådan typ
av mötesplatser, säger hon.
Mats Arkhem, vice gruppledare
för SD i kommunfullmäktige,
tycker inte att man ska stirra sig
blind på en procentsiffra för valdeltagandet:
– Rätten att rösta är även rätten
att få avstå. Det är upp till partierna
själva att få ut sitt budskap, det
ligger rimligtvis i deras eget intresse
att kunna argumentera för sin
politik, snarare än att hänga upp sig
på själva procentnivån på valdeltagandet.
I tidigare nummer av Vårt Huddinge har företrädare för övriga
partier i fullmäktige berättat hur de
vill öka valdeltagandet.
mikael jeppe
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Många insatser krävs
för ökat valdeltagande

Lars Björkman
(HP), kommunalråd med ansvar
för funktionshinderfrågor, Jelena
Drenjanin (M),
kommunalråd
med ansvar för
grundskolefrågor, och Marica
Lindblad (MP),
oppositionsråd,
betonar att demokrati inte enbart
handlar om val
var fjärde år utan
om delaktighet i
vardagen.

– Sedan är det viktigt med förebilder 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 kommunoch landstingsfullmäktige måste
man inte vara svensk medborgare,

det räcker att vara 18 år och folkbokförd 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 förutsättningar 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.
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Ökad närvaro och god
De står visserligen på olika
sidor i valet, men inför
höstens kommunalval är
Huddinges politiker helt
överens på åtminstone två
punkter: Röstdeltagandet
ska öka och samtalstonen
ska hållas på en god nivå.
– Det handlar inte enbart om att
vinna röster till det egna partiet,
utan också för demokratin, säger
Ingalill Söderberg (DP), kommunalråd med ansvar för demokratifrågor och ordförande i kommunens demokratiberedning.

Malin Danielsson (L) framför Skogås racketcenter.
Foto PR IVAT

Sara Heelge Vikmång (S) i Huddinge
centrum.
Foto PR IVAT

Möten i vardagen

Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd i Huddinge kommun,
håller med:
– Det handlar bland annat om att
vara närvarande i områden med
lågt valdeltagande. Det är också
viktigt att ha en god samtalston,
särskilt med tanke på det som sker
inför valet i andra länder och i tider
av fejknyheter. Det här är något vi
behöver reflektera över tillsammans,
säger hon.
De har liksom Malin Danielsson

(L), kommunalråd med ansvar för
samhällsbyggnadsfrågor, tunga roller i partiernas lokala valarbete.
– Jag tror på mötet i vardagen.
Vi politiker bor, handlar, hämtar
barn på förskolan och spenderar
helgen i idrottshallen när barnen
spelar cup precis som alla andra.
Passa på och prata med oss när ni
stöter på oss, ställ frågor och kom
med synpunkter. Det uppskattar vi,
säger Malin Danielsson.

Prata
med
oss!

Skillnaderna i valdeltagande mellan olika områden är bekymmersam, menar de. Det försöker man
nu ändra på, både genom formell
samverkan i demokratiberedningen
men också genom informella kontakter mellan partierna.
– Vi har pratat ihop oss över
partigränserna om att kanske ha
gemensamma valstugor i en del
områden långt före valdagen, säger
Ingalill Söderberg.

huddinge.se/val
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samtalston

Ingalill Söderberg (DP) i Skogås centrum.
Foto privat

har precis flyttats till Huddinge
centrum. Nästa flytt går till Stuvsta.
De är alla överens om att det inte
bara går att anordna aktiviteter och
tro att det ska räcka för att dra folk.
Däremot tror de mycket på att
bjuda in sig själva till föreningar
och sammanslutningar av olika
slag och på den vägen få hjälp
med att föra diskussioner om
framtiden.
– Eller varför inte bjuda hem oss?
Jag kommer gärna till exempelvis
kvartersfesten för att höra vad du
och andra tycker om att bo i Huddinge och vad vi kan göra för att
invånarna ska trivas ännu bättre,
säger Malin Danielsson.

Ska du rösta
i höstens
kommunalval?

Sonya Gottheil,
Flemingsberg:

– Jag ser det som en medborgerlig skyldighet att gå och rösta,
det har jag alltid gjort. En viktig
fråga för mig är att politikerna
använder våra skattepengar på
ett bra sätt.

Redan igång

Sara Heelge Vikmång konstaterar att det trots allt inte rör sig
om raketforskning utan om att ha
så många samtal som möjligt där
medborgarna finns.
– Dörrknackning är ett sätt, men
också digital kommunikation. Dessutom flyttar vi socialdemokrater ut
vårt kontor från kommunhuset och
närmare väljarna en vecka i taget,
säger hon.
Socialdemokraternas kontor

Valrörelsen är redan igång trots att
valdagen först är i september. Riktigt intensivt blir det först i augusti,
spår de.
– Sedan får vi inte glömma mellanvalsperioden. Där har vi som
politiker också ett viktigt ansvar
för att det hålls dialoger och för att
på andra sätt hämta in synpunkter
från medborgarna, säger Ingalill
Söderberg.
mikael jeppe

Elias Warg, Kästa:

– Jag är nyinflyttad och inte så
insatt i kommunpolitiken men
jag tänkte läsa på till valet i höst.
Det är viktigt att rösta för det är
vår enda chans att påverka. För
mig är det viktigt att samhället
fungerar och fångar upp de som
har det jobbigt.

Oskar Mattsson Wiik,
Södertörns högskola:

– Självklart! Även om riksdagsvalet ofta syns och hörs mest
är det ofta den lokala politiken
som märks av mest. I allt från
trafik, sjukvård och utbildning.
För mig som boende i Stockholm och verksam i Huddinge
är studentpolitiken extra viktig.
Fler studentlägenheter och goda
kommunikationer för studenter
att nå Campus Flemingsberg är
speciellt viktiga för mig.
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Ett säkert och
demokratiskt val
Valet genomförs på ett säkert sätt. Det går inte
att rösta via sms eller webb utan all röstning
sker manuellt via röstsedlar vilket gör röstfusk
praktiskt tagit omöjligt. Du måste vara själv
bakom en skärm när du röstar så att ingen ska
kunna påverka dig.
Röstmottagare ser till att valet går rätt till
Röstmottagare är funktionärer som arbetar i
vallokaler och röstningslokaler. Till årets val har
antalet röstmottagare utökats. De har alla
genomgått en obligatorisk utbildning som i år
har förstärkts. Röstmottagarna som i år är cirka
500 stycken i Huddinge medverkar till att valet
genomförs korrekt, tillgängligt och säkert.
Hantering av röstsedlar
I vallokalen och lokalerna för förtidsröstning
finns röstsedlar för de olika partierna. Om det
parti du vill rösta på saknas går det bra att ta en
blank röstsedel och skriva dit partiets namn.
Tänk på att om du röstar på ett parti som inte
anmält sitt deltagande i valet så blir din röst
ogiltig.
Röstmottagarna markerar i röstlängden vilka
som har röstat och räknar valdistriktets röster. En
preliminär rösträkning genomförs i två steg: först
räknas alla röster hos kommunerna, under
valnatten rapporteras rösterna in till länsstyrelsen
som ansvarar för den slutliga rösträkningen som
börjar dagen efter valdagen. Rösträkningen är
offentlig så det innebär att alla som vill kan få titta
på.
Vallokalerna
Det finns 60 vallokaler i Huddinge där du som är
Huddingebo röstar på valdagen den 9 september. Vilken vallokal du tillhör framgår av röstkortet. De flesta har gångavstånd till sin vallokal.
Vallokalerna ska vara tillgängliga för alla, det ska
vara tydligt skyltat till och i lokalen och om hur
valet går till.
Det får inte finnas politisk propaganda i lokalen.
Sedan 2014 finns en uppförandekod för hur
partiföreträdare får agera i anslutning till vallokalerna. Det gäller bland annat hur nära
lokalerna de får stå.

Demokratiberedningen spånade under en workshop fram 75 förslag på hur man kan få fler
att rösta.
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Många nya idéer ska få
fler att rösta i Huddinge
Huddinge kommuns
demokratiberedning och
valnämnd har gett sig den
på att öka valdeltagandet
i Huddinge kommun i
kommande val.
– Vi har haft en workshop och
spånat fram 75 idéer. Idéerna ska
nu kokas ned i en handlingsplan
för 2018, säger Ingalill Söderberg
(DP), kommunalråd med ansvar för
demokratifrågor och ordförande i
kommunens demokratiberedning.
– Enligt SCB lyckas kommuner
som gör utskick till väljarna på
temat ”Du är viktig” bättre än
andra. Det är något att fundera på.
Nära 86 procent av Sveriges röstberättigade deltog i riksdagsvalet
2014, vilket var en ökning jämfört
med 2010.
Utvecklingen i Huddinge var
dock den motsatta: valdeltagandet
sjönk till 78 procent. Dessutom
var skillnaderna i valdeltagandet
mycket stora. I valdistriktet Snättringe gård röstade 92 av 100, medan
endast 46 av 100 röstade i Grantorp
östra.
– De som bor i områden där invånarna har högre utbildningsbakgrund och inkomst röstar i större
utsträckning än andra, säger Ingalill
Söderberg.
Även positiva signaler

Trots nedgången finns det ljuspunkter. Valdeltagandet bland förstagångsväljarna i Huddinge kommun
ökade något.
– Vi som sitter i beredningen vill
gärna se det som en följd av att vi
politiker var ute på gymnasieskolorna. Det bör vi därför fortsätta
med, säger Ingalill Söderberg.
Hon konstaterar samtidigt att
partierna i senaste riksdagsvalet
hade sina valstugor i Huddinge
centrum vilket kan ha medverkat
till att politiken inte uppfattades
som lika synlig i ytterområdena.

FAKTA

Demokratiberedningen
ska fördjupa
den demokratiska processen
i Huddinge
och ta fram
riktlinjer och
arbetssätt som
bland annat ska
förstärka den
kommunala
demokratin.
Valnämnden
ansvarar för
organisation
och genomförande av de
allmänna valen.
Det innebär
bland annat att
skaffa vallokaler,
informera om
hur valet går
till och var man
kan rösta.

Demokratiberedningens ordförande Ingalill Söderberg hoppas på ökat
valdeltagande.
Detta kan vara något att fundera på
inför 2018, menar hon.
Huddinge kommuns mål är
att valdeltagandet ska ligga på 85
procent senast 2030. Det är sju
procentenheter mer än 2014.
Antalet valdistrikt har utökats
från 56 till 60.
– Eftersom vi blir allt fler behövs
fler valdistrikt så att vi slipper långa
köer och annat som kan försvåra
röstandet, säger Ewa Alexandersson
(M), ordförande i valnämnden.
– Jag kan tänka mig att prova
ett mobilt röstningsteam som kan
ta sig till människor som av olika
anledningar inte kan rösta själva.
Ewa Alexandersson berättar
också att förtidsröstningen i exem-

pelvis stormarknader inte slog väl
ut senast.
– Det gav tyvärr inte så mycket.
Men man måste våga prova saker,
säger hon och fortsätter:
– Det är partierna som ska agera
ute, inte valnämnden. Men vi kan
hjälpas åt att hitta på bra saker.
Viktig mellanvalsperiod

Ingalill Söderberg konstaterar att
det är viktigt att fundera på hur
möjligheten att påverka kommunala beslut kan ökas även mellan
valen.
– Får vi fler att engagera sig mellan valen så ökar sannolikheten för
att de även röstar i valen, säger hon.
mikael jeppe
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Festligt event 12 maj
ska få fler att rösta
– 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 Huddinge kommun och flera andra
aktörer, bjuder de in till en ”inför
valet-fest” vid Café Mix på Diagnosvägen 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 förhoppningen 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

”Din röst betyder otroligt mycket”, säger Mehdi Adnan Mossa, från Ur dimman, intill Café Mix där
valdialogen ska hållas 12 maj.
FOTO sar a r ingström
ta del av information, ställa frågor
och lyssna, säger hon.
Förutom mingel och dialog blir
det också ansiktsmålning och massor 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 festligheterna.
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-

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

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

– Jag blev peppad av att höra föreningarna 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.

mikael jeppe

Fotnot: Läs mer om eventet 12 maj

på Min Systers Facebooksida eller
på Instagram, min.syster.
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Tidig dialog och
nya metoder
kan öka
delaktigheten
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 kurvadagarna i slutet av maj
inleds dialoger om
utvecklingen av Huddinge
centrum och Kungens
kurva.
– Vi vill bland annat fånga in Huddingebornas kunskap om olika
platser, säger Sandra Bratt, områdesstrateg 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, Huddinge 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 områdena 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 förutsättning 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 Huddingeborna har för åsikter om utvecklingen i Huddinge centrum och
Kungens kurva. I Skogås och Trångsund kommer kommunen att testa
en rad dialoger riktade till olika
målgrupper.
Det som kommer fram i dialogerna används sedan i kommunens
fortsatta planeringsarbete.
mikael jeppe

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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Du har alltid
möjlighet att
påverka
kommunen med
Huddingeförslag
Har du ett förslag på hur Huddinge
kan bli bättre, utvecklas eller
förändras? Då kan du lämna in ett
Huddingeförslag via kommunens
hemsida och söka stöd för ditt
förslag via exempelvis Facebook,
Instagram och Twitter.
100 röster inom 90 dagar
Om ditt Huddingeförslag får över
100 röster inom 90 dagar
överlämnas det till ansvarig nämnd
eller förvaltning för beslut eller
ställningstagande. Om du vill ha
hjälp med att skicka in ett
Huddingeförslag kan du kontakta
kommunens servicecenter på
08-535 300 00. Mer info:
huddinge.se/huddingeforslag.
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Valdialogen i Skogås blev en succé. Drygt 40 personer mötte upp.

Ovanlig debatt på val
Alla var där. Åtminstone kändes
det så när det hölls valdialog i
kulturföreningen Lyktans lokal
i Skogås centrum 23 maj.
Drygt 40 personer hade samlats för att på
demokratiberedningens initiativ diskutera både stort och smått, lätt och svårt.

Anne-Maria Stubin, Skogåsbo, tvåbarnsmamma och timvikarie som utbildar sig
till förskollärare, hoppades få prata en del
barnomsorg med både politiker och andra.
– Just nu vet jag bara vilket parti jag inte
ska rösta på, men efter ikväll hoppas jag
ha kommit lite närmare när det gäller vem
jag ska rösta på, säger hon.
Anne-Maria Stubin och alla andra väl-

komnades av ett dignande fikabord.
Samtalsledare var Karin Bruce, från
föreningen LärOlika:
– Ikväll har vi ingen valdebatt, utan dialog om frågor som vi tycker är viktiga och
som ofta är politiskt viktiga frågor. Det är
ingen tävling med vinnare och förlorare
utan alla ska vara involverade. Alla ska få
chansen att prata lika mycket.

DEMOKRATI

Niklas Bougt, Vänsterpartiet, Gudrun Hay, Drevvikenpartiet, Aisha Hassan, Anne-Maria Stubin och Anders Sandgren
samtalade om så vitt skilda ämnen som rasism, digitalisering, arbete, naturen och fred.

Josefin Ehn Hellstrand och Isabel
Arroyo Hellstrand fanns på plats.

Kalika Eriksson och Inger Berntsson
Forsberg fann varandra.

Ett bord var belamrat med små
samtalslappar med ord.

ldialog hos förening
– Det är kort och gott ett annat format
för att prata politiska frågor än politiska
debatter.
Efter samtalsuppvärmningar i syfte att
stifta nya bekantskaper var det dags för
alla att ta var sin ordlapp från ett bord och
sedan slå sig ned i grupper om fyra och
samtala fem minuter om varje ord.
Utbildning, sorg, arbete, kärlek, krig
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och fred var några exempel på ord som
fanns att välja på. Semester stod det på
lappen som en av dialogens yngsta deltagare valde.
– Jag gillar att resa, säger Isabel Arroyo
Hellstrand som förgäves hade letat efter
lappar med orden
trygghet och
nedskräpning.

– Jag tycker det skräpas ned mycket, men
det har blivit bättre. Jag tycker också det
ibland känns lite otryggt i Skogås.
Några problem med att få folk att samtala fanns inte. Det pratades, lyssnades och
inspirerades under två timmar.
En liknande dialog ska hållas på ABF i
Vårby gård 30 augusti kl. 17–21.
mikael jeppe

demokrati

Kibra Teclemicael, Iman Al Munajed, Satu Raunela, lärare på Huddinge kommuns hörsel- och dövenhet, Dodou Secka, Silva Yacop
och Malek Kappan Kohili lär sig svenska och om demokrati och val på en och samma gång.

Demokrati och val själ
9 september är det val i Sverige vilket börjar synas och
höras lite varstans. Att valtemperaturen stiger märks
också tydligt på Vux Huddinge. Där lär sig deltagarna i SFI
och svenska som andra språk (SVA) om demokrati, det
stundande valet och hur de kan göra sina röster hörda
samtidigt som de lär sig svenska.
– Politikerna på tv pratar till
svenskar, inte till oss. De borde tala
långsammare, säger Malek Kappan Kohili som går i en svenska
C-grupp tillsammans med fyra
andra hörselskadade vuxna.
De kommer från Syrien, Irak,
Eritrea och Gambia och träffas
regelbundet till SFI-undervisning
i Vux Huddinges lokaler på Patron
Pehrs väg.
De har bott i Sverige i mellan
fyra och 20 år och kommer, utom
i ett fall, från länder som inte

Satu Raunela,
lärare på Huddinge kommuns
hörsel- och
dövenhet.

var demokratiska när de kom till
Sverige.
– Rösta, det måste man göra,
säger Dodou Secka, från Gambia.
Intensiv debatt

Både lärare och elever talar i
mikrofoner som förstärker det som
sägs. När den här intervjun görs i
mitten av maj går gruppen bland
annat igenom vad som menas med
yttrande- och åsiktsfrihet, hur valet
går till och vad man röstar till –
kommun, landsting och riksdag.

De får också lära sig att det finns
andra vägar att påverka, exempelvis
genom att skriva insändare.
Läraren Satu Raunela, som själv
är hörselskadad, skriver med stöd
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lvklara ämnen på SFI
av deltagarna upp en rad olika
begrepp på klassrummets whiteboard. Hon tar engagerat med gruppen på en resa i demokratins värld,
stannar upp och förklarar, för att
sedan fortsätta till nästa begrepp.
När hon ber deltagarna om förslag på valfrågor blir det en ganska
intensiv debatt om jobb, sjukvård,
lag och ordning och bostäder.
– Det är viktigt med jobb åt alla,
både svenskar och invandrare – och
hörselskadade förstås, säger Malek
Kappan Kohili, en av två i gruppen
som fick rösta redan i förra valet.
– Och så behövs det hyreslägenheter som man har råd att bo i,
säger Silva Yacop, från Syrien.
Läxa om demokrati

Lite längre bort i korridoren är det
grammatiklektion med utgångs-

punkt från noveller och tidningsartiklar. Erco Ehvärt och läraren
Svetlana Eriksson pratar bland
annat om pride och att kvinnor i
Saudiarabien snart får ta körkort.
Eftersom Erco Ehvärt är döv finns
även två teckenspråkstolkar på plats.
De tecknar på svenska och säger det
som tecknas högt.
– Självklart ska jag gå och rösta.
Jag röstar för att samhället ska bli
bättre för alla. Jag vill också att politikerna ska göra vardagen bättre för
oss döva, säger han.
Precis som för SFI ingår det i
kursplanen att jobba med frågor
som demokrati, jämställdhet, lika
behandling och hur valprocessen
ser ut. Samtalen kan börja med en
enkel reflektion.
Det diskuteras och ifrågasätts.
Just i dag blir det också hemläxa i

Erco Ehvärt
och Svetlana
Eriksson, lärare
på Huddinge
kommuns hörseloch dövenhet,
diskuterar
valfrågor med
stöd av två
teckenspråkstolkar. Svenskt
teckenspråk
skiljer sig mycket
från det estniska
teckenspråket,
konstaterar Erco
Ehvärt.

form av ett utskrivet tal om demokratins bräcklighet.
– Jag gillar att diskutera brett och
inte bara fokusera på grammatiken,
säger Erco Ehvärt som flyttade från
Estland till Sverige för sju år sedan.
Efter att ha klarat SFI-kurserna
A-D pluggar han nu svenska som
andra språk hela tio timmar i
veckan och målet är att komma in
på en elektrikerutbildning.
Nöjd med politikerna

Han är ganska nöjd med hur politikerna sköter sig när det gäller att
möta döva och hörselskadade. Han
berättar att flera lokalpolitiker har
besökt SFI och SVA och berättat om
sina partier och viktiga valfrågor.
– Och så fick vi ställa frågor, det
var bra.
mikael jeppe

demokrati

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.

Ungdomar
och politiker
sökte svar
tillsammans
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.
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 medverkade i något som kallas för Open
Space som är en spännande dialogmodell 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 formulerat. 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

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

Vi får
säga det
vi tycker
och
känner

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 mötesplatser för unga, skolan och om hur
skillnaderna mellan områden som

demokrati
Jami Faltin, Devran Bulat, Susan
Ezzeldin och Furhan Arikan formulerade frågor
om bland annat
fritidsgårdens
öppethållande.
Ingalill Södergren,
Drevvikenpartiet,
och Louise Rollins,
Miljöpartiet, lyssnade, stöttade och
svarade på frågor.

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 kommunens demokratiberedning som
har möjlighet att skicka det som
framkommit direkt till ansvariga
förvaltningar.
mikael jeppe

På huddinge.se och Valmyndighetens webbplats, val.se, finns
valinformation på fler språk än
svenska, bland annat på finskaska, spanska och bosniska.
f o t o gu s tav n y b e rg

VALINFORMATION
PÅ FLERA SPRÅK PÅ
HUDDINGE.SE/VAL

Påverka Huddinges framtid, rösta i valet senast 9 september! Information på
flera språk om var du kan förtidsrösta och hur det går till finns på huddinge.se/val.
Om du har en smart telefon kan du använda QR-koden här intill för att komma till
en webbsida med flera språk. Information på ännu fler språk finns på
Valmyndighetens webbplats val.se.

Vaikuta Huddingen
tulevaisuuteen, äänestä vaaleissa viimeistään 9. syyskuuta!
Suomenkielisiä tietoja
ennakkoäänestyspaikoista sekä menettelytavasta saa sivustolta
www.huddinge.se/val
Älypuhelimen omistaja
pääsee alla olevien
QR-koodien kautta
suoran oikeankielisiin
tietoihin.

Have your say in the
future of Huddinge.
cast your vote in the
election on or before
9 september!
For information in
English about advance voting locations
and how to vote in
advance, please visit
www.huddinge.se/
val. If you have a
Smartphone, use the
QR-codes below to go
directly to the correct
language.

utičite na budućnost
Huddinge-a, glasajte
na izborima do 9.
septembra/rujna!
Informacije na bosanskom/hrvatskom/
srpskom o tome gdje
možete prijevremeno
glasati, možete naći na
www.huddinge.se/val.
Ako imate smart telefon, možete koristiti
QR-kodove navedene
niže, kako biste došli
direktno/izravno do
odgovarajućeg jezika.

influye en el futuro
de Huddinge, ¡vota
antes del 9 de
septiembre!
Información en
español sobre dónde
y cómo votar por
adelantado en www.
huddinge.se/val. Si
tienes un smartphone,
puedes utilizar los
siguientes códigos QR
para acceder directamente al idioma
deseado.

Huddinge’nin
geleceğini siz de etkileyin ve seçimlerde
en geç 9 eylüle dek
oy verin!
Seçim gününden önce
oy verme işlemini
nerede ve nasıl
yapacağınıza ilişkin
bilgiyi www.huddinge.
se/val ağ adresinde
bulabilirsiniz. Bir akıllı
telefona sahipseniz
aşağıdaki QR-kodlarını
kullanarak hemen
doğru yere gelebilirsiniz.

!ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ ﺃأﻳﯾﻠﻮﻝل14  ﻋﺒﺮ ﺍاﻟﺘﺼﻮﻳﯾﺖ ﻓﻲ ﺍاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕت،٬ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﻮﺩدﻳﯾﻨﺠﻲ
!ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ ﺃأﻳﯾﻠﻮﻝل14  ﻋﺒﺮ ﺍاﻟﺘﺼﻮﻳﯾﺖ ﻓﻲ ﺍاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕت،٬ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﻮﺩدﻳﯾﻨﺠﻲ
ﻳﯾﻤﻜﻦ ﺍاﻟﻌﺜﻮﺭر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﯿﺔ ﻋﻦ ﺍاﻟﺘﺼﻮﻳﯾﺖ ﺍاﻟﻤﺒﻜﺮ ﻭوﻛﻴﯿﻔﻴﯿﺔ ﺍاﻟﻘﻴﯿﺎﻡم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
 ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن ﻟﺪﻳﯾﻚwww.huddinge.se/val
 ﻳﯾﻤﻜﻨﻚ ﺍاﺳﺘﺨﺪﺍاﻡم ﺭرﻣﻮﺯز ﻛﻴﯿﻮ ﺁآﺭر ﺃأﺩدﻧﺎﻩه ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝل ﻣﺒﺎﺷﺮﺓة ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،٬ﻫﮬﮪھﺎﺗﻒ ﺫذﻛﻲ
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De förbereder sig
på att ta mer plats
De har inte bestämt vad
de ska rösta på, men att
de ska rösta, det råder
det inget tvivel om bland
deltagarna i studiecirkeln
Mitt Val.
– Jag röstade inte i förra
valet, men nu känner jag
att jag vill lägga en röst,
säger Robert Eriksson.
– Det är ett sätt att indirekt
styra landet, fyller Elias
Pöljö i.
Robert Eriksson, Elias Pöljö och
de andra deltagarna i studiecirkeln
går i daglig verksamhet i Stuvsta
kök, Datakvarnen eller Elektronikdemonteringen. En gång i veckan
strålar de samman för att lära sig
mer om demokrati och val, hur
man söker information om viktiga
frågor och partier och hur det
rent praktisk går till att rösta. De
6

gör också studiebesök till bland
annat kommunhuset och frågar ut
politiker.
– Valdeltagandet är mycket lågt
bland dem med intellektuell funktionsnedsättning, det ligger på runt
20 procent. Målet med studiecirkeln är att få fler till valurnorna,
säger cirkelledaren Jessica Heuvels,
som brinner för demokratifrågor.
De ska träffas totalt sju gånger
före valet – två timmar varje gång.
– En del vill rösta men har det
svårt med det sociala och då blir
även det enkla svårt, säger Elias
Pöljö och tillägger:
– Då kan det vara bra
att veta att man har rätt
att få hjälp av personal i
vallokalen.
Mitt val-materialet togs
fram av Studieförbundet
Vuxenskolan och riksförbundet FUB redan till förra valet.
Det är på lättläst svenska och
finns också med bildstöd.

Elias Pöljö, Anders
Jonsson, Robert
Eriksson, Jessica
Olsson, Lovisa
Lindahl tillsammans med cirkelledaren Jessica
Heuvels.

– Det är lätt att ta till sig och lätt
att förstå, säger Jessica Heuvels som
även jobbar med att höja valdeltagandet i utsatta områden och bland
grupper med psykisk ohälsa.
– Vi tränar också på att göra val.
Varje gång vi ses röstar deltagarna
på partier de vill söka mer information om. Det förslag som vinner får
alla i hemläxa att ta reda på mer om
till nästa gång vi ses.
Toppbetyg

LSS-frågorna engagerar. Det gäller
bland annat pengar till aktiviteter,
färdtjänst, personlig assistans och
lön för daglig verksamhet.
– Det här är viktiga frågor, säger
Lovisa Lindahl och sammanfattar
studiecirkelträffarna med ett ord:
– Jättekul!
mik ael jeppe

Fotnot: LSS står för lagen om

stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Vårt Huddinge #4 2018
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Ökad beredskap
inför höstens val

Ställ frågor till
politikerna!
har du ännu inte bestämt
vilket parti du ska rösta på?
Ställ frågor till företrädare
för de politiska partierna via
kommunens hemsida, huddinge.
se/val, så kanske frågetecknet
rätas ut. Det finns också
information om partierna
och vad de står för och vill på
partiernas egna webbplatser.

80 839 får rösta
i kommunvalet
80 839 personer i Huddinge är

Påverkansoperationer mot
valprocesser i utlandet har
fått svenska myndigheter
och kommuner att höja
beredskapen inför höstens
val i Sverige.
Huddinge kommun är inget
undantag.
– Vi måste vara vaksamma
och ha beredskap för
att det kan hända något
även hos oss, säger Eva
Assarsson, som är chef för
kommunens valkansli.
Det är åttonde gången som Eva
Assarsson är lokalt ansvarig för
valen till kommun, landsting och
riksdag, men det är första gången
hittills som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
har varit på plats när landets valansvariga har träffats, konstaterar hon.
MSB har bland annat informerat
om tänkbara händelser.
– Det kan vara så enkelt som att
någon tar bort vissa partiers valsedlar. Det är inget nytt, men något vi
måste vara fortsatt vaksamma på,
säger hon och berättar att ryktesspridning på sociala medier är en
annan sak valkansliet försöker ha
koll på.
– Det gäller att vara uppmärksam
och rapportera den här typen av
händelser vidare till länsstyrelsen.
Höstens val pågår i 19 dagar, från
att förtidsröstningen drog igång
Vårt Huddinge #4 2018

22 augusti och fram till valdagen 9
september. I Huddinge finns vallokaler i alla 60 valdistrikt, det finns
också tio lokaler för förtidsröstning.
– Vi har utökat antalet röstmottagare som håller koll och hjälper
till i vallokalerna från sex till sju
personer. Vi har också förstärkt
deras utbildning, inventerat hur det
ser ut med tillgängligheten i vallokalerna och vidtagit åtgärder där
det har varit nödvändigt, säger Eva
Assarsson och berättar att antalet
röstmottagare i Huddinge kommun
uppgår till cirka 500.
Sedan 2014 finns också en
uppförandekod för hur partiföreträdare får agera i anslutning till
vallokalerna. Det gäller bland annat
hur nära lokalerna de får stå och
aktualiseras nu inför årets val.
– Den ska säkerställa att det går
rätt till.
Inte orolig

Eva Assarsson känner sig mycket
lugn inför höstens val. Att någon
ska kunna påverka valet från det att
rösten har lagts är högst osannolikt.
Valurnan är både förseglad och
ständigt bevakad. Alla röster räknas
dessutom två gånger. Först i vallokalen på valdagen och sedan några
dagar senare av länsstyrelsen.
– Jag tror att få känner till att
rösträkningen är offentlig. Den som
vill kan ta sig till sin vallokal och
se på när rösterna räknas. Det ger
transparens, säger hon.
mik ael jeppe

Eva Assarsson är
lokalt ansvarig för
valen till kommun,
landsting och
riksdag.

röstberättigade och får därmed
vara med och bestämma hur
platserna i kommunfullmäktige
ska fördelas mellan partierna.
Sex procent är förstagångsväljare,
drygt 19 procent är 18–29 år
och 12 procent är inte svenska
medborgare men folkbokförda
i Huddinge och Sverige sedan
minst tre år tillbaka. Till
riksdagsvalet är 72 799 personer
röstberättigade i Huddinge.
(huddinge.se)

Ambulerande
röstmottagare
en väljare som på grund
av sjukdom, ålder eller
funktionsnedsättning inte själv
kan ta sig till en röstningslokal
kan från och med årets val
få hjälp av ambulerande
röstmottagare. De ambulerande
röstmottagarna är utsedda av
kommunens valnämnd och
kan ta emot förtidsröster i till
exempel väljarens bostad om
väljaren begär det. (val.se)

Symboler på
valsedlarna
från och med 2018 får en
partibeteckning på en valsedel
även innehålla en partisymbol,
istället för bara ett partinamn.
Partibeteckningen får också
tryckas i färg på valsedeln. Detta
för att det ska bli lättare för
väljarna att kunna skilja de olika
valsedlarna åt. (val.se)
7
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Susanna
ställer
upp för
samhället
mer om
Susanna
viinikka

Ålder: 52 år.
Familj: Fyra
vuxna barn,
en katt.
Intressen: Trivs
med att vara
ute och röra
på sig, gillar att
påta i trädgården och hejar
på Hammarby.

– Det här är mitt sätt att
bidra till samhället, säger
Susanna Viinikka som
sedan 90-talet ställt upp
som röstmottagare.
Till årets val har hon tagit
ett steg till och blivit
ordförande i en valkrets.
Susanna Viinikka bor i Länna och
skakar skrattande på huvudet som
svar på frågan om hon är politiskt
engagerad.
– Nej, inte alls, det är inte därför
jag ställer upp. Det var en arbetskompis som någon gång på 90-talet
frågade om jag ville och jag hängde
på för det verkade rätt kul.
Sedan dess har Susanna ställt
upp varje val och hennes engagemang har även inspirerat dottern
att göra en samhällsinsats som
röstmottagare.
Tidigare har Susanna varit röstmottagare i bland annat Östra gymnasiet men i år ska hon på valdagen
vara på plats i som ordförande för
valkretsen i Mariakyrkan i Skogås.
Öppnar kl. 8

Vallokalerna håller öppet från
klockan 8 på valdagen. Innan dörrarna öppnas finns röstmottagarna,
ordförande och vice ordförande i
valkretsen på plats för att ställa allt
i ordning och plombera valurnan
som kuverten med valsedlar läggs i
innan dörrarna öppnas.
Vårt Huddinge #4 2018

– Det görs för att flera ska se
att plomberingen går rätt till så
att lådan inte kan öppnas innan
rösterna räknas.
Susanna berättar att alla har
specifika uppgifter när de som ska
rösta kommer till vallokalen. Till
exempel dela ut kuvert, se till att
det är rent bakom skärmarna och
att bara en person åt gången går in
bakom skärmen. De hjälps också
åt med att svara på frågor från dem
som ska rösta.
Det händer att folk kommer till
fel vallokal.
– När vi påpekar det säger en del
att de inte orkar gå dit, det känns
lite tråkigt för vi vet ju inte om de
då alls bryr sig om att rösta, säger
Susanna som noterat att valdagen
är ett högtidligt tillfälle för en del
som kommer mycket välklädda för
att lägga sin röst.
Stänger först kl. 20

Klockan 20 stänger vallokalen, det
betyder att inga fler röster får lämnas men alla som vill är välkomna
att vara med när rösterna räknas.
– Det har faktiskt aldrig hänt att
det kommit någon under de val
jag deltagit, säger Susanna som ser
fram emot valdagen. Att vara ordförande i en valkrets innebär mer
ansvar än hon hade tidigare.
– Det känns lite pirrigt men jag
fick prova på redan vid förra valet
då jag fick hoppa in med kort varsel
på grund av sjukdom.
kristina eder
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Unga för ortens Leila Salih, Helin Ståhl, Nicole Sarfo och Roshni Rahman,
teamledare, uppmanar alla de möter att gå och rösta.

De försöker
få fler att
rösta
Unga för orten ägnar
sig åt så mycket mer
än att göra Huddinges
bostadsområden snyggare
och tryggare. De jobbar
också aktivt för att fler
som bor i Vårby gård,
Flemingsberg och Skogås
ska rösta i höstens val.
– Demokrati bygger på att man gör
sin röst hörd, annars funkar det
inte, säger Helin Ståhl.
– Den som inte röstar kan inte
komma efteråt och klaga, säger
Leila Salih.
Båda är inne på den tredje och
sista veckan av feriepraktiken som i
deras fall är förlagd till Vårby gård.
Förutom att plocka skräp, rensa
ogräs, slipa och måla, har de även
träffat företrädare för de politiska
partierna, polis och brandkår, och
Arbetsförmedlingen.
Nytt för i år är också att de på
gator, torg och i tunnelbanan går
12

fram till alla vuxna de möter och
erbjuder information om valet.
Efter att själva ha fått lära sig mer
om demokrati och det stundande
valet finns det få valfrågor de inte
kan svara på.

Roshni Rahman
och Helin Ståhl
delar ut valinformation utanför ingången till
tunnelbanan i
Vårby gård.

”Min chans att påverka”

När den här intervjun görs delar
25 ungdomar, 20 feriepraktikanter
och fem teamledare, ut blad i Vårby
gård med information från Valmyndigheten. Där står bland annat vem
som får rösta och hur det går till.
Liknande aktiviteter pågår även i
Skogås och Flemingsberg.
– Jag ska rösta, det är min chans
att påverka. Det behövs verkligen
nu, säger Malin Saez och lägger
bladet hon precis har fått i Vårby
gård i barnvagnen.
Ingen av Unga för ortens feriepraktikanter får rösta i årets val,
men väl i nästa. Den möjligheten
tänker de inte missa, konstaterar
bland annat Roshni Rahman och
Nicole Sarfo.
mik ael jeppe
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Röstningslokaler och
öppettider för förtidsröstning
Centrala Huddinge
Plats

Lördag

Söndag

Valdagen 9
september

Klockan
Huddinge centrum,
Folkes, Sjödalstorget 1 10.00-19.00

Klockan
11.0016.00

Klockan
11.0016.00

Klockan
8.00-20.00

Måndagonsdag
klockan
10.00-20.00.

Klockan
11.0015.00

Klockan
11.0015.00

Stängt

Huvudbiblioteket,
Kommunalvägen 28 A

Måndagfredag

Torsdagfredag
klockan
11.00-18.00

Flemingsberg
Plats

Måndagfredag

Lördag

Söndag

Valdagen 9
september

Flemingsbergs
bibliotek,
Röntgenvägen 17

Måndag och
onsdag
klockan 12.0019.00.

Klockan
11.0015.00

Stängt

Stängt

Klockan
15.0020.00

Klockan
15.0020.00

Klockan
8.00-20.00

Tisdag,
torsdag-fredag
klockan 12.0017.00
Karolinska
sjukhuset,
(Huddinge),
Hälsovägen 13

Klockan
15.00-20.00

Skogås och Trångsund
Plats

Måndag-fredag

Lördag

Söndag Valdagen 9
september

Skogås bibliotek,
Skogåstorget 7-9

Måndagonsdag klockan
11.00-19.00.

Klockan
11.0015.00

Stängt

Stängt

Klockan 15.0019.00

Klockan
11.0015.00

Stängt

Stängt

Plats

Måndag-fredag

Lördag

Söndag Valdagen 9
september

Vårby bibliotek,
Vårby allé 26-30

Måndag-tisdag
och torsdag
klockan 13.0019.00, onsdag och
fredag kl 13-17

Klockan
12.0016.00

Stängt

Stängt

Masmo, Expose
föreningslokal,
Solhagavägen 22

Klockan 16.0020.00

Klockan
14.0017.00

Stängt

Stängt

Torsdag-fredag
klockan 11.0017.00
Eklundens
seniorcenter,
Trångsund,
Norströms väg 8

Vårby och Masmo

