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Ivalet i september fick den koalition som styrt Huddinge de 
senaste fyra åren ökat stöd av Huddingeborna. Koalitionen 
fick 48 procent av rösterna, det kändes därför naturligt för 

oss att fortsätta att leda kommunen tillsammans. 
De senaste åren har varit viktiga för Huddinge. Den positiva 

trenden med goda skolresultat har fortsatt och skillnaderna 
mellan pojkar och flickor minskar. Huddinge blev utsedd till 
årets naturvårdskommun två gånger i rad och tillväxten är 
urstark. Huddinge har gått från att vara en anonym kommun 
till att bli årets kommun 2017. Vi har landat avtal om Spårväg 
syd och Flemingsbergsdalen som blir ett nytt nav för södra 
Stockholm, större än Arenastaden. Kommunens verksamheter 
håller hög kvalitet samtidigt som vi håller ordning och reda i 
ekonomin och har reserver inför framtiden.

Nu är vi redo att ta nya steg. Koalitionen har stor 
samsyn om hur vi vill att Huddinge ska utvecklas. 
Huddinges starka tillväxt ska fortsätta och hela Hud-

dinge ska utvecklas. Vi vill satsa på lokala centrum och skapa 
attraktiva utomhusmiljöer. Skolan och våra viktiga välfärds-
verksamheter ska fortsatt stå i fokus men vi behöver jämföra 
oss med andra och hitta nya arbetssätt så att varje skattekrona 
används där den gör bäst nytta. Målet är att under mandatpe-
rioden ta steg för lägre kommunalskatt.

Vi vill öka valfriheten, förbättra företagsklimatet, hålla nere 
arbetslösheten och satsa på trygghetsarbete. Nya infrastruk-
tursatsningar som Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd 

måste byggas för att Huddinge ska fungera 
och växa. I alla dessa frågor vill vi söka 
breda lösningar där många är med på 
resan mot ett Huddinge som är ännu 
bättre att leva, verka och bo i.

Ny mandatperiod 
– nya utmaningar

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: Sabiha Rahim Salih och Rania 
Zakur och Bargin Algadhi, foto Alice Öberg. 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 7 2019.

Daniel Dronjak (M)
Ordförande i kommunstyrelsen

daniel.dronjak@huddinge.se

Nyanlända lär sig svenska genom sång och  
samtal med boenden på Aleris Vårbacka Plaza.

Nils Johnson, 85 år, har lämnat över fullmäktige-
klubban till Erik Ottoson, 28 år. 

Glömstaskolan framröstad som Huddingebornas 
favoritbyggnad.

Vårby Udde ska få en mix av bostäder, service och 
kommersiella lokaler nära naturen och vattnet.  

Dags att serva cykeln inför vintern. Kristin och 
Mika delar med sig av sina bästa tips.
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Servicecenter flyttar till större lokal i Huddinge 
centrum och utökar samtidigt servicen.
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Neurath, uppvuxen i Segeltorp, är ständigt aktuell.
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KORT & GOTT

MAgdAlEnA bosson, tidigare kommun- 
direktör i Huddinge, är numera 
stadsdirektör i Stockholms stad. Hon 
beskriver nya jobbet som en utmaning hon 
inte kunde säga nej till.

Magdalena Bosson kom till Huddinge 
kommun i augusti 2017 efter att ha 
varit länsöverdirektör på Länsstyrelsen i 
Stockholms län.

– Min tid i Huddinge blev kort men 
mycket intensiv. Jag har lärt mig massor 
under min period i Huddinge som är en 
av Sveriges mest intressanta kommuner. 

Jag är också imponerad och glad över alla 
möten jag haft med kompetenta och drivna 
medarbetare i Huddinge kommun, säger 
Magdalena Bosson.

Rekryteringsarbetet med att hitta en ny 
kommundirektör pågår för fullt. Under 
tiden är Bengt Svenander tillförordnad 
kommundirektör. Han var under åren 1987–
1997 kanslidirektör i Huddinge kommun. 
Sedan blev han först kommundirektör 
i Haninge och därefter kommunchef 
i Nynäshamn. Bengt Svenander bor i 
Huddinge sedan många år.

Lotta Segelberg, redaktör, lotta.segelberg@huddinge.se

Är du viktig och behövd?

vill du vArA MEd och ge 
ungdomar en introduktion till 
yrkeslivet? Nu söker Huddinge 
kommun verksamheter som 
vill ta emot elever från  
årskurs 8.

Praoplatser behövs inom 
alla verksamheter, både i 
offentlig och privat sektor.

Att ta emot elever från 
grundskolan på prao är ett bra 
tillfälle att ge dem en positiv 
bild av din arbetsplats och av 
arbetslivet.

Dessutom ger praoeleven 
dig möjlighet att få nya 
perspektiv på verksamheten 
och etablera kontakter med 
skolan. Vem vet, kanske är 
eleverna som går i skolan just 
nu lösningen på dina framtida 
rekryteringsproblem.

Läs mer och anmäl 
företaget här: huddinge.se/
naringsliv/aktiviteter-och-
samverkan/ta-emot-praoelev/

Prao-
elever 
kan vara 
lösningen

ag minns kollegan J jag hade för många 
år sedan. Jag var ung och jobbade som 
ambulerande vikarie på fem stora väl-
kända företag. Ibland fick jag kasta mig 

i en taxi för att jag akut behövdes på något 
annat ställe än där jag var. Jag kände mig 
viktig och behövd. Kollegan J arbetade på 
en av mina fem arbetsplatser. Han var stor 
och lång och hade tidigare jobbat på Sam-
hall. Nu hade han fått ett ”riktigt jobb” där 
han bland annat delade ut post och lyfte 
tunga saker. Ibland blev det lite fel, men 
han var en kul och snäll kollega.

En dag när jag skulle jobba på J:s 

arbetsplats var han inte kvar. Han hade 
fått sluta. För mycket problem tyckte visst 
ledningen.

Jag har mött fler som J under mina år 
i arbetslivet. Många har fått sluta. Ofta 
tvärt. Ska det behöva vara så? Kan inte 
alla få vara behövda och känna sig viktiga? 
Kanske kan samhället till och med spara 
pengar och öka folkhälsan på sikt när alla 
får en uppgift att fylla.

å måndag den 3 december är det 
internationella funktionshinder-
dagen och i nästa vecka startar 

Musikhjälpen i Sveriges Radio sin insam-
ling med temat Alla har rätt att funka 
olika. I Vårt Huddinge har vi som ambi-
tion att låta alla röster komma till tals. Alla 
tider på året. Inte bara under en dag eller 
vecka. Alla behövs 
och ingen ska 
lämnas utanför. 

Huddinge söker ny 
kommundirektör

J

vEM tyCKEr du gör ett extra bra jobb 
inom förskola och skola? Nu kan du 
nominera en pedagog, en lärare, ett 
arbetslag eller en chef som du tycker ska 
uppmärksammas lite extra för sitt arbete.

Utmärkelserna Årets pedagog och 
Årets chef syftar till att hylla ledare och 

medarbetare inom förskola och skola som 
bidragit till en positiv utveckling i sina 
verksamheter. 

Nominera senast den 17 december på 
huddinge.se/aretspedagog. 

Vinnarna presenteras på Årets pedagog-
galan i mars 2019.

Dags att nominera till Årets pedagog 

P
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EN AV OSS

Aysha älskar att skriva  
och att vinna

– Jag älskar att skriva! då 
är jag i min egen värld där 
inget är rätt eller fel. det 
jag skriver om är ofta saker 
som jag har gått igenom. 
när jag tittar tillbaka på 
texterna blir de nästan 
som en peppbok. och då 
tänker jag – om jag klarade 
det så varför inte klara det 
här också? 

Det säger Aysha som läser program-
met för estetiska verksamheter på 
Östra gymnasiesärskolan. Aysha 
är 17 år och det är hennes första 
termin på gymnasiet i Trångsund. 

– Jag var lite nervös i början men 
nu trivs jag jättebra. Allt är bra 
här: lektionerna, kompisarna och 
lärarna!

Aysha kommer i tid till skolan 
varje dag. Ibland är hon här extra 
tidigt för hon vill inte komma för 
sent och riskera att missa någonting. 
Förutom svenska talar hon engelska 

och somaliska, hon kan också några 
ord på tyska, arabiska och spanska. 
Tre dagar i veckan samläser Aysha 
engelska på SPRINT, språkintro-
duktion.

– Alla som går där pratar jättebra 
engelska!

Aysha tycker om att få läxor i 
att läsa och skriva, både de som 
ska göras hemma och de som görs 
i klassrummet. En eftermiddag i 
veckan går hon till skolans studio-
tek, där hon i lugn och ro kan sitta 
och göra sina läxor. 

– Får vi inga läxor så skriver jag 
något själv, mest på engelska. Jag 
skriver ofta om mina känslor, just 
nu skriver jag dikter.

scenskräck
Aysha fyllde 17 år i augusti och öns-
kade sig lycka och att klara skolan 
med bra betyg. Sen vill hon ha ett 
jobb, gärna något med musik.

– Jag tycker jättemycket om musik 
men jag har scenskräck så jag tycker 
inte om att uppträda. Det är därför 
jag skriver dikter och vill lära mig 

Aysha vill lära sig spela gitarr och andra instrument så hon kan skriva musik till sina texter.

MEr oM 
AysHA

Fritid: Då är 
jag med mina 
kusiner, vi gör 
allt möjligt, 
spelar basket, 
fotboll och 
simmar.

Ser fram emot: 
Jag längtar 
efter snön, för 
jag gillar när 
det är lite kallt. 
När jag gick 
i förskolan 
kunde jag gå 
ut i bara linnet 
fast det var kallt. 
När jag tänker 
tillbaka var det 
ganska dumt 
men roligt.

spela instrument så jag kan skriva 
musik till mina texter.

Aysha har spelat lite piano men 
tycker det är svårt, hon har också 
provat att spela trummor.

– Det kan jag lite men inte alla 
steg så jag kan spela en hel låt, men 
nu vill jag lära mig spela gitarr. Jag 
lärde mig två ackord i går! När jag 
har lärt mig spela gitarr ska jag 
kanske försöka med piano igen.

idrott och snack
Aysha gillar alla ämnen hon läser 
och idrotten med Filip på månda-
gar är jättekul.

– Sist spelade vi innebandy, det 
var roligt. Vi idrottar inte bara utan 
vi snackar också om kost och hälsa 
och vardagsmotion.

Hon gillar att tävla och vill vinna 
ibland men inte alltid.

– Det vore lite själviskt att vilja 
vinna jämt. Ibland kan jag bjuda 
på att någon annan får vinna, man 
behöver inte vara bäst på allt, säger 
Aysha.

KRISTINA EDER



Vårt Huddinge #5 2018

NÄRINGSLIV

5

Huddinge kommuns 
företagare och näringslivs-
representanter har fått 
en ny möjlighet att 
göra sina röster hörda: 
företagarpanelen.
de som anmäler sig till 
panelen får svara på 
frågor via sms eller mejl 
och kan på så vis påverka 
kommunens arbete för ett 
ännu bättre företagsklimat.

– Det är ett enkelt och snabbt sätt 
att stämma av frågor med närings-
livet. Det kan ske vid sittande bord. 
Om vi har ett planeringsmöte och 
funderar på vad näringslivet tycker 
i en viss fråga, så kan vi skicka en 
eller flera frågor till panelen – och 
få svar direkt, säger Andreas Fogel-
qvist, näringslivsstrateg på kommu-
nens näringslivsenhet.

– Jag tror vi pratar om några 
gånger per år och några få frågor 
per gång. Det ska inte behöva ta 
mer än någon minut att svara på 
frågorna.

storsatsning gav resultat
Under våren genomfördes storsats-
ningen 100 företag på 100 dagar. 
Politiker och tjänstemän besökte 
lokala företag för att bland annat 
samtala om de utmaningar närings-
livet står inför. 

Slutsatserna har sedan dess 
presenterats för både förvaltningar 
och näringsliv och kokats ned i 
handlingsplaner av kommunens 
förvaltningsövergripande närings-
livsgrupp; i den sitter representanter 
från alla förvaltningar och myndig-
hetsområden.

– En sak som efterfrågades vid 
besöken var just nya möjligheter 
att göra sin röst hörd vid sidan om 
personliga möten, företagsbesök 
och näringslivsaktiviteter, säger 
Andreas Fogelqvist.

Ett digitalt enkätverktyg har nu 
upphandlats och sjösatts. Det står 
nu företagare och näringslivsre-
presentanter fritt att anmäla sig till 
panelen via huddinge.se/foretagar-
panelen.

– Jag hoppas att riktigt många 
nappar på detta, säger Andreas 
Fogelqvist och uppmanar alla före-
tagare att registrera sig till panelen.

seminarier
En annan nyhet från näringslivsen-
heten, och som också är en direkt 

följd av vårens företagsbesök, är en 
kompetenshöjande seminarieserie 
kring Huddingeföretagens fem 
största tillväxthinder. Det första 
seminariet hölls tidigare i december 
och berörde frågor kring kompe-
tensförsörjning. Under 2019 kom-
mer det att genomföras ytterligare 
fyra seminarier.

– En del frågor har kommunen 
inte rådighet över, men vi vill ändå 
bidra och seminarierna är ett sätt, 
säger Andreas Fogelqvist.

MIKAEL JEPPE

Näringslivs-
strateg Andreas 
Fogelqvist 
uppmanar Hud-
dinges företa-
gare att anmäla 
sig till nya tycka 
till-panelen.

företagare kan
tycka till via ny 
digital panel

Markus Forsström med kollegor, 
Skyhill Projektledning och 
Arkitekter, har anslutit sig till 
Företagarpanelen. FOTO Maja Br anD

Anmäl dig 

till panelen här
dEt finns MEr  

information om Företagarpanelen 

på huddinge.se/foretagarpanelen. 

Där går det också att anmäla 

 sig till panelen.
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SERVICECENTER

– Vi tar hand om alla frågor som 
berör kommunen, för att på så vis 
avlasta förvaltningarna så att de kan 
fokusera på det de ska göra, säger 
Ann-Marie Fredricson som tidigare 
var chef för Botkyrka kommuns 
medborgarkontor.

– Jag brukar säga att vi ger hjälp 
till självhjälp. Om vi går bet väg-
leder vi invånarna vidare till rätt 
person.

Ann-Marie Fredricson leder 
sedan 1 september Huddinge kom-
muns servicecenter, en verksamhet 
med nära 20 medarbetare: sam-
hällsvägledare, konsumentvägledare 
och en budget- och skuldrådgivare. 
Servicecenter har också satellitkon-
tor i Vårby gård och Skogås – de 
bemannas av medarbetare från 
kontoret i centrum.

17 000 besök
Servicecenter tog under 2017 emot 
17 000 besök, 65 000 telefonsamtal 
och 9 000 mejl. 

Nära sju av tio ärenden kunde 
lösas direkt. En stor del av frågorna 
gäller felanmälningar, bygglov, för-

sörjningsstöd, barnomsorgsplatser, 
bokning av lokaler och konsument-
vägledning.

När nu den publika delen av 
verksamheten flyttar till större 
tillgänglighetsanpassade lokaler i 
gatuplan på Patron Pehrs väg 6 blir 
det möjligt att utöka antalet besöks-
diskar från två till tre, varav en blir 
en disk för snabbetjäning.

– Det kan röra sig om någon som 
bara ska lämna in papper av något 
slag eller som vill köpa en konsert-
biljett eller boka en lokal, säger 
Ann-Marie Fredricson.

fler datorer
De publika datorerna utökas från 
tre till fyra. Dessutom ansluter 
centrets budget- och skuldrådgivare 
som i dag finns i kommunhuset. 

– Det finns givetvis ytterligare 
utvecklingsplaner, men det ber jag 
att få återkomma till, säger Ann-
Marie Fredricson.

Om allting går enligt planerna 
finns servicecenter på plats i nya 
lokalerna i början av 2019.

MIKAEL JEPPE

trångboddhet gör att Huddinge kommuns servicecenter ska flytta 
från sjödalsvägen i Huddinge centrum till patron pehrs väg 6 intill 
busstationen. i de nya lokalerna kan invånarna också erbjudas utökad 
service i form av fler besöks- och datorplatser och en utställningsyta 
med aktuell information, bland annat om nya byggprojekt.

Ökad service i nya lokalerna i centrum

MEr oM 
sErviCE-
CEntEr

Kanaler och 
ärenden 2017:
•	 65	000	samtal
•	 17	000	besök
•	 9	000	mejl
•	 21	000	följare
 på Facebook

•	 5	000	fel-	
 anmälningar

Lösningsgrad: 
67 procent av 
alla ärenden 
hanterades 
direkt av  
servicecenter.

Servicecenter flyttar 400–500 meter, från lokaler i Huddinge centrum till  
Patron Pehs väg 6 på andra sidan järnvägsspåret. En promenad på fem minuter.

KommunAl- 
Vägen

PAtron 
PeHrs 
Väg

forellVägen

HuDDInge
stAtIon

HuDDInge
centrum
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SERVICECENTER
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Ökad service i nya lokalerna i centrum

”Välkommen till nya servicecenter”, hälsar Ann-Marie Fredricson (i mitten), chef, och medarbetarna Maija Vierimaa, samhällsvägledare, 
och Antonio Alvarez, konsumentvägledare. Här utanför nya lokalerna på Patron Pehs väg 6.
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INTEGRATION

Integration och svenska 
via körsång

Det är fullt i samlingssalen när Martin Nordström, från ABF, kommer på besök med en grupp nyanlända som lär sig svenska genom att sjunga svenska sånger. 
Birgitta Jonsson, till vänster, fungerar som körledare.



9Vårt Huddinge #5 2018

INTEGRATION

Integration och svenska 
via körsång vad händer när de boende på Aleris vårbacka 

plaza i vårby gård sammanförs med 20-talet 
nyanlända unga kvinnor och män?
det uppstår ljuv musik i form av körsång!

>
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– De nyanlända lär sig svenska 
genom sång och samtal och våra 
boenden sjunger med och minns 
svunna tider, säger Jessica Brorsson, 
hälsocoach och aktivitetsansvarig 
på äldreboendet Aleris Vårbacka 
Plaza.

Det hela började av en slump. 
Efter bland annat ett lyckat 
språkcafé i äldreboendets lokaler 
ville man dra igång något nytt. En 
språklärare från ABF hörde av sig 
och frågade om det gick bra att 
komma förbi och tillsammans 
med en grupp nyanlända sjunga 
för de boende. Sagt och gjort. De 
kom, sjöng och gjorde succé bland 
de boende som sjöng med – några 
började också att dansa. Det blev 
upptakten till den gemensamma 
kören.

Nu sjunger de äldre, varav de 
flesta är över 75, och en grupp 
nyanlända tillsammans varannan 
vecka. De sjunger, klappar hän-
derna, pratar och skojar. Några har 
också blivit riktigt bra kompisar. 
Rania Zakur berättar att de boende 
påminner henne om hennes egna 

mor- och farföräldrar som är kvar i 
det gamla landet.

– Det är härligt, vi är många och 
så har vi så roligt ihop, säger Bir-
gitta Jonsson som har hållit på med 
sång och musik sedan hon var liten 
och nu fungerar lite som körledare.

Den som leder alltihop heter 
Martin Nordström och jobbar på 
ABF:s kultur- och bildningscenter i 
Vårby gård, där han håller kurser i 
svenska för nyanlända. Han gör det 
på sitt vis: genom att tillsammans 

med deltagarna sjunga svenska 
sånger.

– Det blir mycket roligare och 
mer spontant på det viset, säger han.

”Hurra vad vi är bra!”
På äldreboendet bjuds det bland 
annat på ”Gubben Noak”, ”Imse 
vimse spindel” och ”Vem kan segla 
förutan vind?”. När körsången 
till ”Sjösala vals” ebbat ut reser sig 
en ung kvinna upp och frågar vad 
ordet ”sekiner”, som finns med i 
sångtexten, betyder. Hon får snabbt 
svar av de äldre: pengar.

– Hurra vad vi är bra! utbrister 
Martin Nordström med jämna mel-
lanrum och får omedelbar respons 
från kören.

Efter cirka 45 minuter är det slut 
för den här gången i varje fall på 
sången; nu pratats det i stället.

– Jag ser inget slut på det här så 
länge det finns intresse och det gör 
det bevisligen, säger Jessica Brors-
son och tillägger att det framöver 
även kan bli aktuellt med gemen-
samma utflykter.

MIKAEL JEPPE

Azena Mutegi och 
Emilly Nakaweesi 
Edith bjöd på en 
stunds uppskattad 
gospelsång.

Sabiha Rahim Salih sjöng och kramades med bland andra Jessica Brorsson.                                                                     FOTO aLice öBerg

>
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Senaste mandatperioden visar dock 
att det kan fungera bra att styra i 
minoritet, menar kommunstyrelse-
ordförande Daniel Dronjak (M).

– Det har funkat över förväntan. 
Det har varit en period av gott 
samarbete mellan koalitionspar-
tierna och mer av samarbete över 
blockgränserna i de stora frågorna. 
Det har varit bra för Huddinges 
utveckling, säger han.

Koalitionen har 30 mandat i 
kommunfullmäktige, de rödgröna 
partierna 24 och SD 7. Det finns 
enligt Daniel Dronjak flera skäl till 
att koalitionen valt att gå vidare till-
sammans, bland annat att partierna 
fick ökat stöd.

– Sedan har vi en stor samsyn 
om hur Huddinge ska utvecklas. 
De senaste åren har varit bra år för 
Huddinge med fina skolresultat, låg 
arbetslöshet, stark tillväxt och god 
ordning i ekonomin, säger Daniel 
Dronjak.

När den här artikeln skrivs pågår 
förhandlingar mellan partierna i 
den styrande koalitionen. Detal-
jerna är inte klara, men väl de 
stora dragen, bland annat när det 
gäller Huddinges starka tillväxt och 
behovet av ökad effektivitet i de 
kommunala verksamheterna.

Partierna är också överens om 
att låta privata initiativ ta mer plats 
och om att arbeta för lägre kom-
munalskatt.

 – Huddinges tillväxt kommer att 
präglas mycket av utvecklingen av 
Flemingsberg till en internationell 
affärs- och forskningshubb med 
många nya arbetsplatser, säger 
Daniel Dronjak.

öppen dörr
Socialdemokraterna blev med 16 
mandat största parti i fullmäktige.

– Väljarna gav inte något av de 
traditionella blocken majoritet 
samtidigt som SD stärkte sin våg-
mästarroll. Efter valet bjöd jag in till 
samtal om ett blocköverskridande 
styre, men jag kan konstatera att det 

inte blev så. Det är tråkigt, för Hud-
dinge hade behövt ett nytt styre 
med en ny inriktning, säger Sara 
Heelge Vikmång (S), oppositions-
råd och gruppledare för Socialde-
mokraterna.

Hon berättar att dörren fortfa-
rande står öppen för partier som 
vill starta ett sådant samarbete.

– Det är tydligt att välfärden 
behöver mer resurser, att vi behöver 
bygga fler hyresrätter och se till att 
alla invånare kan känna trygghet 
oavsett bostadsområde, säger Sara 
Heelge Vikmång.

MIKAEL JEPPE

De styr Huddinge

Huddinge kommun styrs även de kommande fyra åren 
av en minoritetskoalition bestående av sex partier med 
alliansen i spetsen. Koalitionen gick fram i senaste valet 
men saknar fortfarande majoritet i både fullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

En ögonblicksbild från fullmäktigesalen under en sluten omröstning vid första 
sammanträdet efter kommunalvalet.

Daniel Dronjak 
(M) fick vid 
fullmäktiges okto-
bersammanträde 
förnyat förtroende 
som kommunsty-
relsens ordförande.

Sara Helge 
Vikmång (S) 
hade gärna sett 
ett blocköverskri-
dande styre.

HuddingE KoMMun styrs under mandatperioden 2018–2022 av en minoritetskoalition bestående av 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Huddingepartiet och Drevvikenpartiet. 
Koalitionen har 30 av totalt 61 mandat i kommunfullmäktige, de rödgröna partierna 24 och SD 7. 
Mandatfördelningen 2014 inom parentes.

15 (17) 4 (4) 4 (3) 3 (2) 2 (2) 2 (1) 7 (5) 16 (17) 3 (6) 5 (4)

Mandatfördelningen i fullmäktige efter senaste valet
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Han hade egentligen tänkt lämna 
ifrån sig ordförandeklubban redan 
2014, men övertalades att stanna 
kvar fyra år till. 

– Om fyra år är jag nästan 90 och 
så länge ska man inte behöva sitta 
kvar, säger Nils Johnson.

Hans efterträdare Erik Ottoson 
(M) är ”blott” 28 år gammal, men 
redan en politisk veteran. Han har 
suttit i kommunfullmäktige sedan 
2010, varit riksdagsledamot i fyra 
år och sitter i konstitutionsutskot-
tet. Han valdes till ny ordförande av 
partierna i den styrande koalitionen 
vid fullmäktiges första samman-
träde efter valet.

– Det här är ingenting man tar 
lättvindigt på. Det är ett både roligt 
och viktigt uppdrag. Jag känner en 
viss tyngd på axlarna som efterträ-
dare till Nils, säger Erik Ottoson 
som kombinerar riksdagsarbetet 
med ordförandeskapet i fullmäktige.

Just kombinationen stat och 
kommun gör att risken för att 
tappa fotfästet och glömma bort 
det lilla perspektivet är liten, menar 
han.

– Jag tycker nog att det handlar 
mer om nära och långt bort än 
liten och stor, men ja, man är fast 
förankrad i myllan.

 
Många goda vänner
Nils Johnson berättar att han har 
trivts bra med det ansvarsfulla 
uppdraget och att han under årens 
lopp har lärt känna väldigt många 
människor.  

– Jag har lika många goda vänner 
inom andra partier som inom mitt 
eget.

Hans bästa tips till sin efterträ-
dare är att vara ordentligt påläst.

– Det är viktigt att förbereda 
sig ordentligt, att sätta sig in i 
alla handlingar och att även läsa 

kommunstyrelseprotokollen för 
att se hur diskussionen har gått 
innan förslaget når fullmäktige. 
Om någon har haft synpunkter i 
kommunstyrelsen så lär de också ha 
synpunkter i kommunfullmäktige, 
säger Nils Johnson.

Som ordförande gäller det också 
att förhålla sig 100 procent neutral 
till det som tas upp i fullmäktige.

– Det har bara hänt en enda gång 
under min tid som ordförande att 
jag har behövt fälla avgörandet. 
Det var när fullmäktige för några 
år sedan fattade beslut om Söder-
törnsledens sträckning. 30 röstade 
för förslaget till beslut, 30 emot och 
en la ned sin röst. Då fick min röst 
avgöra.

 
stort ansvar med många nya
Det är 26 nya ledamöter i kom-
munfullmäktige efter senaste valet, 
det innebär att nästan hälften av 

ledamöterna har bytts ut. Det ställer 
extra höga krav på fullmäktiges 
ordförande, menar båda.

– Jag måste vara tydlig och nog-
grant förklara hur saker och ting 
fungerar. Sedan handlar det också 
om att medverka till en trevlig och 
välkomnande atmosfär, säger Erik 
Ottoson och tillägger att det gäller 
att vara på alerten med tio partier i 
fullmäktige.

Han passar också på att skicka 
med en liten passning till kolle-
gorna i fullmäktige:

– När man inte kan anses vara 
ny i fullmäktige längre så tycker 
jag att vi, precis som Nils har sagt, 
kan kräva att man förbereder sig 
ordentligt, hänger med så gott det 
går och inte ägnar sig åt annat 
under fullmäktigesammanträdena, 
framför allt inte när det ska fattas 
beslut.

MIKAEL JEPPE

42 år i fullmäktige varav ett stort antal år som ordförande 
fick räcka. nu har nils Johnson (M), 85 år, lämnat över 
ordförandeklubban i kommunfullmäktige till partivännen 
och riksdagsledamoten Erik ottoson, 28 år.
– Jag tyckte det var lagom, det var dags att göra det, säger 
nils Johnson.

Erik tar över klubban

Erik Otto-
son, som bor i 
Fullersta, tar 
emot ordföran-
deklubban av 
sin företrädare 
Nils Johnson. En 
rolig parentes är 
att Erik Ottoson 
samlar på just 
ordförandeklub-
bor. Han har 
55–60 klubbor 
i sin samling, 
men just den 
här får han nöja 
sig med att låna 
när han leder 
kommunfull-
mäktiges sam-
manträden.
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Vi har ställt frågan 
”Vad avser ni att göra 
för att öka tryggheten 
och förebygga krimi-
nalitet?” till alla partier 
i kommunfullmäktige. 
fem svarar i detta  
nummer och övriga 
fem svarar på samma 
fråga i nästa nummer.

Vad vill ni göra 
för att öka 
tryggheten 
och förebygga 
kriminalitet?
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Fler svar på sidorna 
15 och 27!

anders Lönroth (MP) 
anders.lonroth@huddinge.se
– Miljöpartiet vill se en ökad vux-
ennärvaro och bredare samverkan 
mellan olika aktörer – så som 
boende, föreningsliv, bostadsbolag, 
nattvandrare, fältarbetare, poliser 
med mera. Det kan också behövas 
upprustning och bättre belysning 
i otrygga utemiljöer. Men för att 
verkligen komma tillrätta med 
kriminalitet och otrygghet, måste 
vi bygga från grunden – det vill 
säga satsa på förskolan, skolan och 
fritidsgårdar, samt ha en väl fung-
erande socialtjänst. 
Barn och famil-
jer på glid ska 
få stöd på ett 
tidigt stadium.

valdeltagandet till både 
kommun och riksdag 
ökade med över en 
procentenhet. Men ingalill 
söderberg, kommunalråd 
och ordförande i 
Huddinge kommuns 
demokratiberedning, är 
ändå märkbart besviken.
– valdeltagande låg under 
60 procent i tio valdistrikt, 
det kan vi inte vara nöjda 
med, säger hon.

Först när SCB:s stora valanalys 
släpps nästa sommar kommer det 
att finnas detaljerad information 
om vilka som röstade: kön, ålder, 
yrke, utbildning och ursprung. Men 
redan nu går det att se hur många 
som röstade i Huddinge kommuns 
olika valdistrikt.

större skillnad
Valdeltagande var högst i Milsten 
intill Snättringeleden – 90,79 pro-
cent, och lägst i Vårby gård västra, 
43,19 procent. Skillnaden mellan 
just de två valdistrikten ökade 
dessutom.

– Jag tror att vi hade kunnat göra 
mer i exempelvis Vårby – och tidi-
gare. Jag menar också att vi måste 
bli bättre på att jobba med 
demokratifrågor under hela 
mandatperioden och inte 
bara i anslutning till valet.

– När SCB:s valanalys kommer 
kan vi se vilka grupper vi missade 
och vilka vi lyckades nå ut till. Jag 
hoppas att vi kommer att se att 
fler unga röstade i år och att det 

berodde på att vi var aktiva i skolor 
och med dialoger.

Valdeltagandet i kommunalvalet 
ökade i Huddinge med 1,29 pro-
centenheter jämfört med 2014. 

– Men ojämlikheten mel-
lan kommundelarna består, de 
socioekonomiska skillnaderna syns 
även i valdeltagandet, säger Ingalill 
Söderberg.

Enkelt och lustfyllt
Valdeltagande ökade med mellan 
0,43 och 0,96 procentenheter i fem 
av tio valdistrikt med lägst valdelta-
gande – Vårby gård, Flemingsberg 
och delar av Skogås – och minskade 
med upp till 5,29 procentenheter i 
övriga fem.

– Det vi redan nu kan se är att 
förtidsröstningen ökade, vilket kan 
hänga samman med att öppet-
tiderna i dessa lokaler utökades. Nu 
måste vi också titta på om röst-
ningslokalerna var rätt placerade 
och om de var optimalt utformade. 
Allt det här kan påverka, säger Inga-
lill Söderberg.

– Vi kan också bli bättre på 
informationsbiten. Alla vet inte 
hur det går till att rösta. Vi kanske 
ska ha pröva på-valbås på en massa 
platser för att lära invånarna hur 
det funkar.

Ingalill Söderberg ser gärna att 
valet görs till mer av en happening:

– Det ska vara enkelt och lust-
fyllt att gå och rösta. Jag är inte 

främmande för att 
det anordnas 

underhållning i 
anslutning till 
röstningen.

MIKAEL JEPPE

valdeltagandet 
ökade – men 
inte överallt

Högst och lägst valdeltagande 2018 (2014 inom parentes)
milsten : 90,79 (90,82)      / snättringe gård: 90,28 (91,87) 
Västra skogås: 49,6 (52,36)      / grantorp östra: 47,08 (46,16)   
Vårby gård västra: 43,19 (48,48)  

Miljöpartiet 
mp.se/huddinge
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Huddingeborna känner 
sig trygga och mår bra. 
det gäller både kvinnor 
och män. det visar den 
senaste stora befolknings-
undersökningen som 
gjordes mellan april och 
juli i år.

1 824 invånare mellan 18 och 84 
år har svarat på enkäten som ger 
beslutsfattare och tjänstemän 
feedback på hur det är att leva i 
kommunen. Undersökningar av 
det här slaget är en viktig pusselbit 
i kommunens planeringsarbete och 
ger bra input till beslutsfattarna när 
det ska göras prioriteringar.

– Det är glädjande att tryggheten 
ser ut att öka och att den tydligaste 
ökningen finns i Flemingsberg 
och Vårby, men tittar vi enbart på 
gruppen otrygga så väljer en del att 
avstå från att gå ut ensam och det 
måste vi göra något åt, säger Chris-
tian Ottosson (C), kommunalråd 
med ansvar för miljöfrågor och 
brottsförebyggande frågor.

– Vi behöver göra mer för att 
öka trygghet och säkerhet i våra 
centrumområden samt i kollektiv-
trafiken. Det handlar om att skapa 
attraktiva stadsmiljöer genom 
belysning, planteringar, städning 
och annat.

66 frågor
Undersökningen omfattar 66 
frågor inom områden som trygg-
het, trivsel, hälsa, miljö, arbete och 
utbildning och delaktighet. Skill-
naderna jämfört med den förra 
undersökningen från 2014 är små. 
Svarsfrekvensen ligger på cirka 40 
procent vilket är en minskning 
jämfört med 2014. Det ser dock 
likadant ut i övriga landet.

Nio av tio kommuninvånare 
trivs ganska bra eller mycket bra 
i sitt bostadsområde. Snättringe-

Nio av tio invånare 
trivs bra där de bor

borna trivs allra bäst. 
Svaren visar också att allt 
fler invånare – 78 procent – 
anser att deras hälsotillstånd är bra 
eller mycket bra. Det är en ökning 
med sju procentenheter.

– Det finns ett stort miljöenga-
gemang; fyra av tio invånare är 
beredda att ändra sitt sätt att leva 
för att på så sätt bidra till en bättre 
miljö, säger Christian Ottosson.

– Överraskande är att det fortfa-
rande bara är tre av tio som tycker 
att de absolut kan lita på de flesta 

människor.  44 procent svarar ”Ja, 
kanske” på frågan om att 

lita på människor.
 

förtroende
De folkvalda 
har sannolikt 
lätt att hålla 
sig för skratt 
när de kommer 
till rubriken 

”Delaktighet 
och inflytande”. 

Endast 24 pro-
cent av invånarna 

svarar att de har ganska stort 
eller mycket stort förtroende 
för lokalpolitikerna. Siffran för 
politikerna i riksdagen är margi-

nellt högre.
– Det är frågan om tillgänglig-

het. Huddinge är en stor kommun 
och många upplever inte att de har 
kontakt med oss folkvalda. Det är 
nu upp till oss politiker och våra 
partier att fundera på hur vi ska 
göra för att vända trenden, säger 
Christian Ottosson.

Socialtjänstens och äldreomsor-
gens förtroendesiffror ligger kring 
20 procent, för gatu- och parkdrift 
rör det sig om nära 50 procent.

Resultaten redovisas för såväl 
politiker som tjänstepersoner i 
kommunen, för att fånga upp vad 
resultaten kan bero på och hur 
kommunen ska agera utifrån dem.

– Undersökningar av det här 
slaget är ett sätt att lyssna på invå-
narna, vad de är nöjda med och 
vad kommunen behöver förbättra, 
säger Sandra Dovärn, statistiker hos 
Huddinge kommun.

MIKAEL JEPPE

Svaren visar 
också att allt fler 
invånare – 78 
procent – anser 
att deras hälso-
tillstånd är bra 
eller mycket bra.

FOTO Maja 
Br anD

Här finns  

mer info!
dEt finns MEr  

information om båda 

undersökningarna 

 på huddinge.se.
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Allt fler niondeklassare i 
Huddinge, särskilt killar, 
säger nej till alkohol.
positivt är också att många 
unga ger sitt hälsotillstånd 
bra betyg.
på minussidan finns att var 
tionde niondeklassare har 
testat narkotika.
det framgår av senaste 
ungdomsenkäten.

– Det är en liten ökning, från sju till 
tio procent, men jag är orolig för att 
siffran är en underskattning. Jag vet 
från mina samtal med poliser att 
det är mycket knark i omlopp, säger 
Christian Ottosson (C), kommu-
nalråd med ansvar för miljöfrågor 
och brottsförebyggande frågor.

 
1 050 elever i årskurs 9
Undersökningen för unga riktar sig 
till elever i årskurs 9 i Huddinge 
och tar upp ämnen som brott, alko-
hol, tobak, narkotika och spel och 
bostadsområdet där de bor. Den 
genomfördes under februari och 
mars bland 1 050 ungdomar, unge-
fär lika många flickor om pojkar. 
Senast det begav sig var 2012.

Svarsfrekvensen uppgick till 84 
procent, att så många svarade kan 
hänga samman med att enkäten 
fylldes i på lektionstid.

Svaren visar bland annat att var 

femte ung Huddingebor känner 
sig otrygg när hen går ut ensam på 
kvällen, att hälften har tjuvåkt i kol-
lektivtrafiken och att många brott 
inte anmäls till polisen. 

De flesta trivs där de bor och 
skulle sakna sitt bostadsområde om 
de flyttade någon annanstans. Sex 
av tio har aldrig druckit alkohol. 
2012 låg siffran på 47 procent.

Precis som i ”vuxenundersök-
ningen” skiljer sig enkätsvaren 
ibland åt beroende på kön och var 
man bor.

 
viktigt att bevaka hälsan
83 procent av Huddinges ungdomar 
bedömer sitt allmänna hälsotill-
stånd som bra eller mycket bra. Det 
finns dock en liten skillnad mellan 
könen. 78 procent av flickorna och 
88 procent av pojkarna skattar sin 
hälsa som bra eller mycket bra.

– Som kommun jobbar vi långsik-
tigt och då är det bra att så många 
självskattar sitt hälsotillstånd så 
högt som de gör, det bådar gott för 
framtiden, säger Christian Ottosson.

Vibeke Bildt (L), ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden, fram-
håller dock att det är viktigt att ta 
den stigande ohälsan bland Sveriges 
unga på allvar.

– För att säkra hälsotalet måste vi 
särskilt uppmärksamma ökningen 
av psykisk ohälsa bland barn och 
unga, vilken vi vet ökar i hela landet.

MIKAEL JEPPE

Huddinges elever 
säger nej till alkohol 

Liberalerna 
huddinge.liberalerna.se

Malin Danielsson (L)
malin.danielsson@huddinge.se
– Trygghet handlar om mycket. Allt 
från att barnens trafikmiljö ska 
vara säker till att motverka och 
förebygga kriminalitet. Väl upplysta 
utemiljöer, säkra gång- och cykelvä-
gar till våra skolor och fler digitala 
hastighetsskyltar behövs. Skola och 
socialtjänst måste ha bra förut-
sättningar för att tidigt upptäcka 
och hjälpa dem som är på väg att 
hamna snett och det ska vara noll-
tolerans mot mobbing i våra skolor. 
Dessutom behöver 
staten se till att  
det finns fler när-
varande poliser i 
hela kommunen.

Vad vill ni göra 
för att öka 
tryggheten 
och förebygga 
kriminalitet?

Sverigedemokraterna 
huddinge.sverigedemokraterna.se

Mats arkhem (SD)
mats.arkhem@huddinge.se
– En stor del av den politiska 
kapaciteten för trygghetsskapande 
åtgärder ligger inom rikspolitiken, 
men vi ser det snarare som ett 
ytterligare skäl för kommunen att 
göra sitt yttersta. I första hand ska 
kommunen fokusera på brottsfö-
rebyggande arbete genom samver-
kan med polis, lokalt näringsliv, 
ideell föreningsverksamhet och 
skola. Särskilt otrygga områden 
bör bevakas genom nattvandrare, 
väktare och övervakningskameror. 
Det sistnämnda är 
en fråga som SD 
ensamt har drivit 
under tre mandat-
perioder.

     FOTO Maja Br anD
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>

Huddinges
egen TV-profil
aktuell med 
ny thriller
Carolina neurath är ständigt aktuell, bland annat som 
programledare i svt:s morgonstudio och som en av kändisarna i 
stjärnornas hoppning i globen. nyligen släppte hon sin femte bok 

”brännmärkta” och trots att trycksvärtan knappt har hunnit  
torka har hon redan börjat skissa på nästa – en framtidsutopi. 
– den är kanske mer en tanke än meningar just nu.

PORTRÄTTET
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> fter en tids karantän i 
samband med senaste 
boksläppet är Carolina 
Neurath tillbaka i tv-rutan. 
TV-profilen är född och 
uppvuxen i Segeltorp. Hon 

gick i Källbrinksskolan och senare 
på Huddingegymnasiet och beskri-
ver sig själv som en extrem djurvän. 

– Jag har alltid hållit på med 
ridning och gillat att idrotta, så jag 
valde samhällsprogrammet och 
inriktningen idrott, säger hon och 
berättar att hon i stället för att gå ut 
med kompisarna ofta valde stallet 
för att ta hand om den egna hästen.

En gång somnade hon i boxen 
när hon försökte att både gå ut med 
kompisar på kvällen och åka till 
stallet som vanligt morgonen därpå.

– Ridintresset fick jag från mina 
föräldrar. Jag har tävlat mycket och 
tävlar fortfarande lite i hoppning. 

Carolina Neurath berättar att 
hon växte upp i ett villaområde 
med bullerbykänsla och närhet till 
både far- och morföräldrar och 
kompisar.

skridskoåkning på långsjön
Hon minns också långpromenader 
och skridskoåkning på Långsjön. 
Det blev hela 18 år i Segeltorp, men 
nu bor hon på Östermalm i Stock-
holm tillsammans med sin man och 
dotter.

Som vuxen föredrar hon stan 
mer men kan ibland sakna närhe-
ten och känslan av att det var öppna 
dörrar överallt. 

– Det är tydligt att tiden har gått, 
det ser annorlunda ut nu, svarar 
hon på frågan om hur hon uppfat-
tar Huddinge i dag.

Hon har en imponerande 
meritförteckning: reporter på 
Dagens Industri och Svenska 
Dagbladet, mottagare av Guld-

MEr oM 
CArolinA
nEurAtH

Familj: Man 
och dotter på 
4,5 år.
Bor: På Öster-
malm i Stock-
holm.
Fritidsintres-
sen: Ridning – 
tävlar fort-
farande, och 
sedan ett halvår 
tillbaka också 
golf.
aktuell: Som 
deltagare i 
Stjärnornas 
hoppning i 
Globen och 
med nya boken 

”Brännmärkta”
– hennes tredje 
deckare i vilken 
ekonomi-
journalisten 
Beatrice Farkas 
återigen har 
huvudrollen. 
Hennes tid-
ningsredaktion 
utsätts för ett 
attentat. Det är 
en thriller som 
handlar mycket 
om hat mot 
invandrare.
övrigt: Vegeta-
rian sedan sju 
år tillbaka.

min nästa bok är svårare 
att skriva än de tidigare.

spaden för sin granskning av den 
svenska revisionsbranschen, utsedd 
till supertalang och Sveriges bästa 
ekonomijournalist. Hon har också 
fått Stora Journalistpriset för att ha 
avslöjat sanningen om de svenska 
boräntorna. Lägg därtill författare 
och sommarpratare i Sveriges Radio.

viktigt att vara opartisk
Sedan i fjol är det morgon-tv som 
gäller och författarskapet.

– Jag kände att jag ville bredda 
mig och lockades av live-tv. Det 
är extremt svårt och samtidigt en 
spännande utmaning. Det är en 
fantastisk känsla att vara i nyhe-
ternas centrum när något händer, 
säger hon.

Som programledare gäller det 
att vara opartisk, vilket kanske inte 
alltid är så lätt när man brinner för 
människors lika värde, jämställdhet 
och djurens rätt.

– Det är klart jag kan tycka annat 
än de som medverkar i program-
met, men det får jag hålla för mig 
själv.

När den här intervjun görs en 
oktoberdag över en kopp te i café 
Nytorp i naturreservatet Gömma-
ren är hon ute på medieturné och 
får därför inte synas i tv – varken på 
SVT eller hos konkurrenterna. På 
alla kanaler matas tittarna oavbru-
tet med inslag om regeringsbild-
ningen och talmansrundor.

– Det är frustrerande att inte få 
vara med nu, jag känner att jag vill 
vara där, men jag får jobba mer 
med research bakom kameran.

Carolina Neurath berättar att 
hon alltid har gillat att skriva, bland 
annat noveller. Därför funderade 
hon ett tag på att bli författare, det 
var precis efter gymnasiet.

– Jag ville bli författare men var 
samtidigt realist och utbildade mig 

därför till journalist i stället. Det 
har jag inte behövs ångra, jag blev 
helt fast.

Hon valde tidigt att nischa sig 
inom journalistiken och blev eko-
nomireporter.

– Jag sökte en nisch där jag kunde 
bli bäst.

Det lyckades hon med. 
– Ekonomijournalistiken var mer 

hovsam förut; man hyllade gärna 
förbrytarna istället för att tala om 
hur de verkligen var. Jag kom in 
med nya, granskande ögon, säger 
Carolina Neurath och tillägger att 
hon började skriva på allvar när 
hon var 22 23 år gammal.

på turné
Hon beskriver sin första bok ”Den 
stora bankhärvan” som den bästa 
hittills eller åtminstone den mest 
gedigna då den baserades på över 
100 intervjuer.

– Jag kände att det behövdes en 
bok eftersom jag hade så mycket 
information som inte fick plats i 
tidningen jag jobbade på då. 

Sedan dess har det blivit fyra 
böcker till. Den första skönlitterära 
boken ”Fartblinda” kom till i sam-
band med att hon var mammaledig 
2014. Den ska för övrigt även bli 
tv-serie. 

Just nu är hon ute på medieturné 
för att lansera den senaste boken 

– ”Brännmärkta”, men det hindrar 
henne inte från att börja fundera 
på nästa.

– Den är svårare att skriva än de 
andra som inspirerades av saker 
jag upplevt, säger hon och ställer 
undan temuggen.

Den överenskomna timmen 
är slut och det har blivit dags för 
Carolina Neurath att hasta vidare 
till nästa intervju.

MIKAEL JEPPE



Carolina Neurath sökte en nisch 
där hon kunde bli bäst
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Huddingeborna har 
utsett sin favoritbyggnad: 
glömstaskolan.
– det betyder något när 
invånarna säger att det 
här är bra, säger Magnus 
nyberg blixt, rektor.

Precis som i fjol har kommunens 
invånare fått rösta på sin favorit-
byggnad. Förutom Glömstaskolan 
gick det även att rösta på Skogås 
racketcenter, lekplatsen Långsjöpar-
ken och två bostadsprojekt.

dubbelt så många röster
Det kom in totalt 1 990 röster vilket 
var nästan dubbelt så många som 
i fjol. 

Glömstaskolan fick 558 röster 

Med 558 röster är Glömstaskolan vinnare av Huddinges byggnadspris 2018.

HuddingEbornAs fAvoritbyggnAd

vilket räckte till att ta hem Hud-
dinges byggnadspris 2018.

Representanter från skolan tar 
emot priset – en plakett formgiven 
av konstnären Håkan Bull, på kom-
munfullmäktiges sammanträde i 
december och i samband med det 

kan det bli aktuellt att fira 
priset på något vis.

– Nu får vi sätta oss 
ned och diskutera 
om vi kan uppmärk-

”Det är roligt 
att det just är 
Glömstaskolan 
som Huddinge-
borna tycker 
förtjänar priset 
då den utmanar 
många fördo-
mar om hur en 
skola ska se ut”, 
säger Malin 
Danielsson (L).

”glömstaskolan förtjänar priset då den utmanar många fördomar”
En invändig ljusgård med trappa fungerar som skolans nav.                        FOTO Maja Br anDSå här ser ett av undervisningsrummen ut.
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HuddingEbornAs fAvoritbyggnAd

samma detta på annat vis än med 
tårta, säger Magnus Nyberg Blixt.

glatt intryck
Glömstaskolan invigdes 2016 och 
har i dag plats för cirka 720 elever, 
från förskoleklass till årskurs nio. 
Skolan beskrivs som innovativ och 
har en modernt utformad planlös-
ning med en läromiljö nästan helt 
utan korridorer. 

Skolgården har en tydlig uppdel-

ning med olika typer av aktivitets-
ytor för lek och återhämtning. 

Så här skrev tävlingens jury inför 
omröstningen: ”Byggnaden ger ett 
glatt intryck med ljusa fasader och 
varierad fönstersättning. Skolgår-
den är spännande och nivåskillna-
der har tagits tillvara för lek och 
rörelse”.

– Det är roligt att så många 
är med och tycker till om vilka 
byggnader som de uppskattar och 

är stolta över i Huddinge. Förhopp-
ningen är att byggnadspriset ska 
skapa engagemang för arkitektur 
och reflektion kring hur olika 
miljöer påverkar oss, säger Malin 
Danielsson (L), kommunalråd  
med ansvar för samhällsbyggnads-
frågor.

Hon deltog själv i tävlingen men 
vill inte avslöja vilken byggnad som 
fick hennes röst.

MIKAEL JEPPE

MEr oM 
byggnAds-
prisEt

Huddinges 
byggnadspris 
ska bland annat 
uppmärk-
samma vad 
som byggs, öka 
intresset för 
byggnader och 
fysiska miljöers 
estetiska och 
arkitektoniska 
utformning och 
hur de påverkar 
människors 
välbefinnande. 
Det finns mer 
information på 
huddinge.se.

”glömstaskolan förtjänar priset då den utmanar många fördomar”
En invändig ljusgård med trappa fungerar som skolans nav.                        FOTO Maja Br anD
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Vårby får ny marin stadsdel

Den cigarrformade tegelbyggnaden bakom bryggeriet ska bevaras och här planeras för, bland annat, ett bibliotek.                                    ILLUSTR ATIONER  HuDDinge KoMMu n, arKiteMa arcHitectS ocH MagnoLia BoStaD
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VÅRBY GÅRD DÅ OCH NU

planeringen av den nya 
stadsdelen vårby udde 
är i full gång. området 
där spendrups tidigare 
drev bryggeri ska få en ny 
funktionsblandad stadsdel 
med bostäder, service och 
kommersiella lokaler nära 
naturen och vattnet.
– vårby udde blir ett lyft 
för hela vårby, säger raad 
Alwajid, planarkitekt 
på samhällsbyggnads-
avdelningens plansektion 
och projektledare.

Huddinge kommun utvecklar 
området tillsammans med Mag-
nolia Bostad och Spendrups. Här 
planeras för cirka 2 000 bostäder, 
både hyresrätter och bostadsrät-
ter, varav en stor del ska ägas av 
Magnolia. Det ska även byggas fyra 
förskolor med fem avdelningar per 
förskola och en F–9-skola med när-
het till idrottshall. För äldre med 
vårdbehov planeras ett boende med 
80 platser. 

– Det blir en ny, marin stads-
del med ett stort torg i hjärtat av 
området. Området omfattar cirka 
20 hektar och här ska minst  

4 000 människor bo, säger Raad 
Alwajid.

Även för Magnolia 
Bostad är närheten till 

vatten central i utveck-
lingen av området, 
bland annat ska det 
byggas en strandpro-
menad för att göra 
området tillgängligt 
igen, inte bara för dem 

som bor där.
– Huddinge har inte  

jättemycket strand så kon-
takten med vattnet är viktig. 

När industrin lämnar vill vi också 
att grönskan ska få ta större plats 
igen, säger Angelica Andersson, 
projektutvecklare, Magnolia Bostad.

Vårby får ny marin stadsdel

tyck till om 

Vårby udde!
till oCH MEd 7 januari pågår 

samråd för planprogrammet för 

Vårby udde. En modell finns  

från mitten av december  

hos Magnolia Bostad  

på Sturegatan 6  

i Stockholm.

Den cigarrformade tegelbyggnaden bakom bryggeriet ska bevaras och här planeras för, bland annat, ett bibliotek.                                    ILLUSTR ATIONER  HuDDinge KoMMu n, arKiteMa arcHitectS ocH MagnoLia BoStaD >
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Den cigarrformade tegelbyggna-
den bakom bryggeriet ska bevaras 
för framtiden och tanken är att 
den ska omvandlas till lokaler och 
bibliotek.

– Det är en cool byggnad som 
kommer att fungera bra för nya 
ändamål, att behålla den innebär 
också att vi reducerar klimatav-
trycket. Men framförallt har platsen 
en identitet som handlar om Vårby 
källa och bryggeri, en identitet som 
bevaras och synliggörs för framti-
den genom Cigarren. Till exempel 
hade Cigarren, när den var ny i 
början på 50-talet, en verkstads-
trädgård i varje ände så att arbe-
tarna fick möjlighet till dagsljus och 
rekreation på rasterna.

nära till gömmaren
Från Vårby udde är det nära till 
Gömmarens naturreservat och en 
del av bostäderna får utsikt över 
Mälaren. 

– Området vetter inte bara mot 
vattnet utan vi ska också jobba 
med vatten inne i stadsdelen. Det 
finns många idéer, men hur det ska 
gestaltas ska vi titta på framöver, 
säger Raad Alwajid. 

Angelica Andersson inflikar att 
det ska vara enkelt att röra sig inom 
området, enkelt och tryggt att gå 

hem med gator där husen har olika 
karaktär och portarna är upplysta. 
Trygghet är ett centralt begrepp i 
utvecklingen av den nya stadsdelen.

– Vi jobbar mycket med trygghet 
och tittar på tekniska lösningar. Vi 
planerar också för att göra stadsde-
len levande med mötesplatser, tyd-
lig gatustruktur och gångstråk, god 
orienterbarhet och en blandning 
av olika verksamheter och socialt 
engagemang. Integration oavsett 
människors skillnader i ålder, kön, 

bakgrund och kultur ingår också i 
planeringen, säger Raad Alwajid.

planprogram ska fram
Närmast i tiden ligger att ta fram ett 
planprogram och sommaren 2021 
ska en detaljplan ligga klar.

– Därefter kan vi börja bygga 
infrastrukturen vilket tar cirka ett 
två år. Går allt som planerat sker 
den första inflyttningen till området 
2024/2025, säger Raad Alwajid.

KRISTIN EDER

Vårby udde ska rymma bland annat bostäder, förskola, skola, äldreboende och idrottshall. Inflyttning planeras till 2024/2025.

>

En strandpromenad ska göra det möjligt att komma nära vattnet.

trygghet 
blir ett 
centralt 
begrepp 
i den nya 
stads-
delen.
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dE Hittills äldsta spåren som hittats och 
visar att människor bott i Vårby Gård är 
från yngre stenåldern. I den stenåldersbo-
plats som undersökts fanns bland annat 
eldstäder, sotlager och färgningar i jorden 
efter stolpar till ett hus.

Vid utgrävningar i korsningen Vårbac-
kavägen-Krongårdsvägen hittades rester 
av en verkstad från folkvandringstiden. 
Verkstaden användes för bronsgjutning 
och glastillverkning.

Vid Vårby gravfält finns cirka 90 synliga 
gravar vars form och läge tyder på att de 
härstammar från yngre järnåldern, det vill 
säga vendeltiden och vikingatiden.

16 april 1871 hittade 14-årige Otto Lud-
vig ett silversmycke på Vårby gårds ägor. 
Silversmycket var en del av Vårbyskatten 
som i dag finns på Statens historiska 
museum i Stockholm. Föremålens form 
och ornamentik tyder på att det tillverkats 
under 900-talet efter Kristus. 

Erik Nilsson är den tidigast kände äga-
ren till Vårby gård år 1440 och den siste 

private ägaren var Harry Winberg som 
köpte gården och tillhörande egendomar 
1924. Han sålde gården till Stockholm stad 

Det var inte ovanligt med 3 000 till 4 000 badgäster i Vårbybadet på 1920-talet.

Vårbyskatten finns att se på Historiska 
muséet.

som drev vilohem för kvinnliga tbc-sjuka 
patienter i huvudbyggnaden mellan 1938 
och 1968. Huvudbyggnaden ödelades i en 
brand i maj 1975.

Vårby var tidigt känt för sitt hälso-
samma källvatten och blev kuranstalt då 
hälsobrunnen öppnades 1708. I slutet av 
1700-talet såldes källvatten från Vårby 
källa på apoteken i Stockholm. 1934 
startades Wårby Hälsobrunn AB med 
produktion av vatten och läskedrycker. 
1942 såldes fabriken till Konsumtions-
föreningen och 1960 blev Kooperativa 
Förbundet (KF) ny ägare. KF började 
producera öl under namnet Vårby Bryg-
gerier AB. 1989 sålde KF fabriken till 
Spendrup AB. 2012 beslutade Spendrup 
att avveckla bryggeriet och flytta produk-
tionen till Grängesberg.

Vårbybadet var mycket populärt på 
1920-talet. Det var inte ovanligt med  
3 000 till 4 000 badande som kom med 
båt eller på cykel.

KRISTINA EDER

Vårby centrum stod klart 1973.

Under 1920-talet kom badgäster långväga 
ifrån till Vårbybadet.

Vårby har en 
spännande 
historia

Källor

Backspegeln.huddinge.se
Skriften Det forntida Vårby
Skriften Vårby – en resa i tiden
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serva cykeln, byt till 
dubbdäck, glöm inte lyse 
och ha gärna reflexer. Mer 
än så behövs inte för att 
cykla hela vintern.

– Jo, använd hjälm, även 
om du inte gör det annars, 
säger Kristin och Mika 
Morén på Moréns cykel i 
Huddinge. 

Kristin och Mika är sanna cykelen-
tusiaster.

– Vi cyklar till och med på semes-
tern, säger Kristin. 

Som vana cyklister vet de att det 
är väl använd tid och pengar att se 
över sin cykel regelbundet.

– Smuts sliter och cyklar du på 
vintern där det är saltat sliter det 
extra, så för att undvika skador är 
det bra att hålla framförallt kedja 
och nav rena och kolla broms-
klossarna. Att kedja och bromsar 
fungerar är viktigt för att ha en 
säker cykel.

– Tänk också på att använda alla 
växlar för att undvika att de ärgar 
ihop och byt vajrar med jämna mel-
lanrum så de behåller sin funktion, 
säger Mika. 

En idé att kolla lite extra
I år, när vissa sträckor i Huddinge 
ska sopsaltas, kan det vara idé att 
kolla cykeln lite extra.

– Sopsaltning är jättebra för 
människor men inte så bra för 
cykeln om man inte håller efter. 
Rengöring är a och o för att hålla 
sin cykel i trim, säger Mika och 
tipsar om att det finns färdiga ren-
göringskit med svamp, borste och 
olja att köpa.

– Du kan också använda en hink 
med ljummet vatten, såpa och en 
vanlig diskborste för att göra rent 
kedjan innan du oljar in den.

Det är viktigt att olja kedjan men 
utan rengöring blir det till slut ett 
tjockt lager av gegga istället för 

skyddande olja. Det sliter på kedjan 
som töjs ut och slits. 

För den som cyklar vintertid är 
dubbdäck i princip ett måste.

– De funkar jättebra, gummit i 
dubbdäck tål också kylan bättre. 
Cyklar du med dubb är det först när 
du kliver av som du märker hur halt 
det faktiskt är, säger Kristin. 

Det finns ett stort utbud av 
dubbdäck med varierat antal dubb. 
Dubb gör det lite tyngre att trampa 
vilket du kan tänka på när du 
funderar på hur många dubb som 
behövs.

Cykla hela vintern med 
servad cykel och dubb

– Den som har elcykel tycker jag 
ska välja 240 dubb. Med elcykel 
ger dubben inte samma motstånd 
som för den som trampar utan el 
och det går att komma upp i högre 
hastigheter och då blir det säkrare 
med fler dubb. Annars är det en 
kostnadsfråga hur många dubb som 
väljs, säger Mika. 

Även om det är lag på att ha lyse 
så är det många som slarvar, det vet 
Kristin och Mika av egen erfarenhet.

– Under den mörka årstiden kan 
det bli otäcka möten med svart-
klädda människor på svarta cyklar 
utan lyse. Reflexväst gör att man 
syns bra, det finns också däck med 
reflexer. Men framförallt ska man 
ha lyse!

Med en servad cykel och dubb-
däck är det inga problem att cykla 
på vintern menar Kristin och Mika.

– Det går lite långsammare, att 
trampa till exempel en halvmil 
känns tyngre på vintern. Men har 
man inte bråttom är det ett jätte-
härligt sätt att få gratis motion!

KRISTINA EDER

Kedja och nav 
ska hållas rena 
från smuts. 

”Diskborste och 
ljummet vat-
ten med såpa 
fungerar bra 
för att få bort  
smutsen”, säger 
Mika Morén.Kedjan ska oljas in men gör man inte 

rent samlas smuts och oljan mister 
sin funktion.
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vänsterpartiet 
vansterpartiet.se/huddinge

nujin alacabek (V)
nujin.alacabek@huddinge.se
– För att öka tryggheten och 
minska kriminaliteten måste vi 
satsa på förebyggande arbete och 
på att bryta segregationen. Det 
handlar om fler fältassistenter, en 
feministisk stadsplanering för ökad 
trygghet i det offentliga rummet, 
om nattvandring och insatser mot 
grov organiserad brottslighet. Men 
det handlar även om att ge unga en 
bra tillvaro genom att satsa på att 
få fler i arbete, studier och en chans 
till egen bostad. Det är när välfärds-
samhället sviker 
som kriminali-
tet och otrygg-
het växer.

för att göra det lättare för 
framförallt cyklister att ta 
sig fram ska kommunen 
i vinter sopsalta några 
utvalda gång- och 
cykelvägar. 

Sopsaltning innebär att istället för 
att sanda så sopar en maskin bort 
snö och is samtidigt som den lägger 
ut salt för att hålla gång- och cykel-
vägen halkfri.

Under försöksperioden sopsaltas 
fyra stråk:

•	cykelstråk utmed Huddinge-
vägen från Alfred Nobels allé i 
Flemingsberg som gränsar till Bot-
kyrka kommun fram till Sjödalen 
vid Rådsvägen där Trafikverket tar 
över ansvaret för underhållet.

•	cykelstråk utmed Häradsvä-
gen vid Stuvsta fram till Stock-
holms stads kommungräns vid 
rondellen i Segeltorp. 

•	cykelstråk utmed Ågestavä-
gen från Huddingevägen fram till 
Stockholm stads kommungräns vid 
Ågestabron. 

•	cykelstråk längs med gamla 
nynäsvägen i Skogås-Trångsund 
som går från Fållan till Länna.

Kommunen satsar 
fyra miljoner kronor 
2019 för att möjlig-
göra sopsaltningen. 
Sopsaltningen är 
ett pilotprojekt 
som ska utvärde-
ras löpande under 
de kommande två 
åren.

sopsaltning för 
halkfria gång- och 
cykelvägar

ingalill Söderberg (DP)
ingalill.soderberg@huddinge.se
– Trygghet handlar inte bara om 
poliser och brottsförebyggande 
arbete. Vi tror att en fin, trevlig och 
ombonad miljö skapar en bättre 
känsla för bostadsområdet, som i 
förlängningen leder till ökad trivsel 
och större trygghet. Vi har länge 
drivit frågan om ökad belysning på 
promenadstråk och grönområden. 
Tillgång till spontanidrott, lekplat-
ser och parker som är väl upplysta 
gör att människor både vågar och 
vill vistas utomhus 
även kvällstid.
Att hålla efter
klotter är också
viktigt för 
tryggheten. 

Drevvikenpartiet 
drevvikenpartiet.se

Vad vill ni göra 
för att öka 
tryggheten 
och förebygga 
kriminalitet?

inte mindre än 352 
ansökningar kom in när 
Huddinge kommun sökte 
vintercyklister. lotten fick 
avgöra vilka 35 som skulle 
få chansen att vara med. 

– Vi är glada över den stora upp-
slutningen och hoppas att fler än 
de som erbjuds däck och däckbyte 
tar chansen att cykla i vinter, säger 
Tora Landgren, trafikplanerare i 
Huddinge. 

Projektet vintercyklist är en 
utmaning som ska få fler Huddinge- 
bor att välja cykeln även under vin-
terhalvåret. Deltagarna i projektet 
ska under perioden 1 december 
2018 till 31 mars 2019 cykla minst 

tre kilometer per tillfälle minst tre 
gånger i veckan. Cykelturerna ska 
registreras via app eller dator. 

Alla som deltar får däckbyte och 
dubbdäck för att förbereda sin cykel 
inför vintern och ett startpaket med 
tillbehör som underlättar vintercyk-
ling. Kommunen bjuder också på 
tips och inspiration och möjlighet 
att träffa andra som vintercyklar.

Klimartsmart motion
Malin Danielsson, ordförande i 
samhällsbyggnadsutskottet, antar 
också utmaningen, men får själv 
bekosta däck och däckbyte. 

– Det är kul att kunna inspirera 
till att resa klimatsmart, samtidigt 
som jag får bra motion, säger Malin 
Danielsson.

Stort intresse för 
vinterutmaning

MEr 
info

På hud-
dinge.se 
hittar du 
en karta 
över de 
sopsaltade 
cykelstrå-
ken.
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Sara Motamed och Åke Andersson trivs som p-vakter, en anställning de fått via ett samarbete mellan Huddinge kommuns 
Matchnings- och kompetensenhet och Europark.
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Ett nära och långsiktigt 
samarbete med företag 
som behöver personal 
är matchning- och 
kompetensenhetens 
framgångsrecept. Ett 
exempel är samarbetet 
med Europark som 
gett 80 Huddingebor 
fast anställning som 
p-vakter. två av dem är 
sara Motamed och Åke 
Andersson. 

– Det är ett intressant jobb där man 
ställs inför nya situationer varje dag.

Sara Motamed och Åke Anders-
son utgår från Europarks kontor 
nära Odenplan och jobbar i de 
centrala delarna av Stockholm.

– Till 99 procent är allmänheten 
positiva, många tackar och tycker 
att vi gör ett bra jobb. De som blir 
förbannade är mest arga på sig 
själva och skäms för att de klantat 
till det, säger Åke Andersson. 

Sara Motamed håller med och 
tillägger att en stor del av arbetet 
går ut på att lyssna på folk och 
förklara regelverk.

– Många ser bara markeringen på 
gatan, de ser inte skyltarna. Om vi 
ser någon som håller på att parkera 
fel hjälper vi till att hitta en alterna-
tiv parkering.

information a och o
Sara och Åkes arbetsgivare 
Europark arbetar på uppdrag av 
Stockholms stad som i avtal reglerat 
vilken typ av tjänster som ska 
levereras.

– Verksamheten är inte en källa 
till intäkter utan vi arbetar med att 
informera om hur man beter sig 
rätt när man parkerar och svarar på 
folks frågor om vägen till olika plat-
ser och annat de vill veta. För att 

arbeta som p-vakt ska man vilja ge 
service och hjälpa folk, säger Mikael 
Åkervest, kvalitetsansvarig.

Det krävs ingen formell utbild-
ning för att söka anställning, det 
behövs heller inget körkort för att 
bli p-vakt men man ska ha fyllt 18 
och får inte förekomma i belast-
ningsregistret.

Aldrig fullärd
Företaget tillämpar sex månaders 
provanställning innan tjänsten 
övergår i en tillsvidareanställning. 
Nyanställda får en månads utbild-
ning där teori varvas med praktik, 
därefter introduceras man i yrket av 
en handledare. Europarks p-vakter 
har kollektivavtal och vissa arbetar 
skift eftersom verksamheten pågår 
dygnet runt året runt. Anställ-
ningen går också att kombinera 
med studier och det finns möjlighet 
att ha behovsanställning för den 
som kan hoppa in när företaget 
behöver personal.

– Oavsett om man kommer direkt 
från gymnasiet, har högskoleutbild-

nära matchning 
ger fasta jobb

MEr oM 
MAtCHning

Matchning- 
och kompe-
tensenheten 
arbetar med att 
matcha arbets-
sökande mot 
arbetsmark-
naden inom 
kommun och 
näringsliv för 
studier eller 
arbete.  
Alla utbild-
ningar är kopp-
lade till jobb. 
Den som slut-
för sina studier 
blir anställd av 
det företag som 
efterfrågade 
resursen från 
början.  
Enheten har ett 
nära samarbete 
med Arbets-
förmedlingen, 
agerar gärna 
länk mellan 
den arbets-
sökande och 
företaget och 
har upparbe-
tade relationer 
till både stora 
och små företag 
som letar efter 
personal med 
någon form av 
yrkesutbildning.

ning eller arbetat i många år är de 
som börjar som p-vakt hos oss 
jämställda. Vi är som samhället i 
stort, här finns en stor spridning i 
åldrar, bakgrund och språk, säger 
Mikael Åkervest.

P-vakterna jobbar alltid två och 
två för att ha någon att diskutera 
olika situationer med och för att 
de vid vissa arbetsmoment behöver 
vara två.

– Utbildningen ger en bra grund 
men man blir aldrig fullärd. Vi träf-
far nya personer och får nya frågor 
varje dag, det tycker jag är roligt, 
säger Sara Motamed. 

Europark har hjälpt flera som 
stått långt från arbetsmarknaden att 
komma in i yrkeslivet och utvecklas.

– Ett jobb är entrébiljetten till det 
svenska samhället. Europark och 
andra företag som tar socialt ansvar 
och bidrar till en hållbar utveckling 
av samhället är värda ett diplom, 
säger Herman Male, jobbmatchare 
på matchning- och kompetensen-
heten. 

KRISTINA EDER

Mikael Åkervest i Europarks kontor nära Odenplan i Stockholm, lokalen som 
p-vakterna utgår ifrån. 
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Hanna har fått smak för restaurangkök
– gärna pannkaka med glass 
eller sylt, svarar Hanna på 
frågan om vad hon helst lagar 
för mat hemma. 
Men i dag ska hon inte laga mat 
utan hjälpa till att duka och 
fixa sallad och dressing under 
lektionen i köksundervisning på 
sågbäcksgymnasiet.

På whiteboarden står hålltider och vilka 
moment som ska klaras av under dagens 
lektion som avslutas med gemensam 
lunch lagad av eleverna själva. Efter 
genomgång och uppdelning i grupper kör 
alla igång med sina arbetsuppgifter. För-
utom att laga lunch bakas det kanelbullar, 
bröd till ett väntat studiebesök ska in i 

ugnen och frosting till en morotskaka 
rörs ihop. 

Läraren Eva berättar att julbaket har 
dragit igång, maten till julbordet ska 
lagas och det traditionella peppar-
kakshuset till skolans öppet hus ska 
bakas. Den goda doften av nybakat 
bröd och ugnsstekta kött-
bullar som steks klart i 
smör sprider sig i köket.

Hanna börjar vika 
linneservetterna som 
ska ligga vid varje 
kuvert.

– Jobba på 
restaurang vore kul, 
men det är också 
roligt att baka, säger 
hon och granskar ser-
vetterna noga. 

De som är skrynkliga ratas.
– Du är duktig på att arbeta 

noggrant, det är en bra egen-
skap, säger Erik Sallnäs, mentor 
och lärare på programmet för 

hotell, restaurang och bageri vid 
gymnasiesärskolan.

fyra år
Programmet är fyraårigt, 
elever från olika årskur-
ser går tillsammans 
och arbetsuppgifterna 
anpassas till elevens 
förutsättningar. 
Tiden i skolan 
varvas med praktik, 

sammanlagt 22 veckor 
med huvuddelen förlagd 

till slutet av studierna. Hur 

Det ska vara rätt balans i dressingen mellan olja och vinäger och lagom mycket salt, Hanna smakar av.
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praktiken läggs upp anpassas till elevens 
nivå och vilja att komma ut. 

Skolan har ett nära samarbete med 
Arbetsförmedlingen och det är vanligen 
Arbetsförmedlingen som kontaktar prak-
tikplatserna för årskurs 4 och ser om det 
går att omvandla praktik till fast anställ-
ning, ofta med hjälp av lönebidrag. 

– Så gott som alla elever hos oss fortsät-
ter ut i arbetslivet och det är ofta praktiken 
som leder till en anställning. Att gå från 
praktik till anställning blir också en natur-
lig övergång från skola till arbetsliv för 
eleven, säger Erik Sallnäs som gärna såg att 
Huddinge kommun gick i bräschen för att 
skapa fler arbetsplatser för personer med 
funktionsvariationer.

– Skolbespisningar, till exempel, är 
arbetsplatser som passar våra elever 
väldigt bra, säger han och vänder sig till 

Hanna som är klar med servetterna för 
nu är det dags att göra sallad till dagens 
lunch; köttbullar och pasta. Det kanske 
vore gott med lingonsylt till? 

r som i rädisa
Erik bollar Hannas fråga till Jocke, kock 
och den som ansvarar för matlagningen. 
Jocke ratar lingonsylten och föreslår istäl-
let att de tar med lite fänkål och äpple i 
salladen. Fänkål dissas direkt av Hanna 
som också är tveksam till äpple men kan 
tänka sig att prova. Erik tar upp en rädisa 
och frågar Hanna vad det är.

– Jag vet vad det heter, jag blir så arg 
när jag inte kommer på det. Ge mig första 
bokstaven!

Erik nekar först men säger ”r” efter en 
stund.

– Rädisa! Det visste jag ju, säger Hanna 

glatt och väljer röd istället för gul lök till 
salladen.

Efter en titt i kylar och svala källar-
förråd är det dags att ansa och skära de 
grönsaker man valt. Jocke visar olika kni-
var och sätt att skära grönsakerna innan 
Hanna tar över. När salladen fördelats i två 
skålar är det dags att göra dressingen. 

Erik frågar eleverna om de vill ha dres-
sing baserad på olja eller majonnäs. De 
väljer olja och Hanna får frågan om hon 
har något bra recept. 

Hon brukar inte göra dressing så det 
blir Jocke som får bistå med recept och 
Hanna hämtar det som behövs. Hon 
blandar noga och smakar av för att få rätt 
balans mellan olja, balsamvinäger och 
salt. Klart och dags att duka fram och äta 
lunch!

KRISTINA EDER

Hanna är noggrann när hon viker 
servetterna, skrynkliga servetter 
tolereras inte.

Hanna sköljer isbergssalladen som är stommen i dagens sallad.

Jocke är kock och visar Hanna några 
olika sätt att skära grönsaker.

Hanna dukar långbordet där elever 
och lärare äter gemensam lunch som 
de själva tillagat.
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respekt
i fokus när 
vårby gäris 
kör basket
– Kom igen tjejer, vi samlas 
på linjen!
Zeynep pektas och sanna 
Ahmads överröstar utan 
problem både glädjetjut 
och bluetoothspelare.
framför sig har de några 
av alla vårby gäris som 
varje vecka tränar basket 
tillsammans i vårbyhallen.

Medan cirka 60 procent av högsta-
dietjejerna på Lidingö är med i en 
idrottsförening ligger motsvarande 
siffra för Vårby gård på fem procent, 
enligt en undersökning från 2014. 

Sanna Ahmad och Zeynep Pektas är två av tre coacher som leder träningarna 
i Vårbyhallen. 

Huddinge Basket vill bryta 
den trenden och erbjuder därför 
basketträning i Vårbyhallen. Det 
har man gjort i flera års tid, men 
sedan drygt ett år tillbaka anordnas 
även särskilda tjejträningar. Först 
på söndagar och numera även på 
fredagar. 

De kallas sig för Vårby Gäris. I 
början kom åtta tjejer, nu är de ofta 
mellan 20 och 30. 

Träningarna leds av spelare från 
bland annat Huddinge Basket 
och följs av landslagsstjärnan och 
förebilden Amanda Zahui som även 
var med när verksamheten drog 
igång. Hon hejar bland annat på via 
Instagram.

– Det krävs inget medlemskap för 
att vara med, men vi kräver att man 
visar respekt för alla som är här och 
att man lyssnar, säger Sanna Ahmad 
från Hammarby Basket.

tufft och kul
Efter en tuff uppvärmning med sta-
fetter är det dags för olika kastöv-
ningar. Tjejerna delas snabbt in i 
tre grupper som ska försöka sätta 
bollen i korgen, först från höger, 
sedan från vänster och slutligen 
från mitten. 

En tjej är med för första gången, 
medan de flesta har varit med ett 
tag.

Varför är du här?

vÅrby gäris 
träffAs 
vArJE HElg

Vårby gäris trä-
nar i Vårbyhal-
len på fredagar 
kl. 16–17.30 
och söndagar 
kl. 11–12.30. 
Mer info på 
Instagram: 
deskgram.net/
varbygaris.



33Vårt Huddinge #5 2018

FRITID

– Det är roligt, säger Sara Melhim 
som, precis som många andra, fick 
nys om Vårby Gäris via kompisar.

vill göra skillnad
Förutom träningar kan det så små-
ningom också bli aktuellt att spela 
matcher mot andra tjejer i deras 
egen ålder.

– För oss handlar det inte om att 
jaga OS-medaljer utan om att göra 
skillnad i områden där föreningsli-
vet inte har en stark ställning, säger 
Jonas Morin, ordförande i Hud-
dinge Basket, och berättar att fören-
ingen har en liknande verksamhet 
i Skogås.

MIKAEL JEPPE

Zeynep Pektas 
och Sanna 
Ahmad tillsam-
mans med 
några av alla 
tjejer som bru-
kar vara med.



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

aktiviteter som arrangeras av kommunen.

utställningAr
10/11–10/2
susAnnE JoHAnsson – 
HEMligHEtEr pÅ vägEn 
MEd MÅlEri oCH tECK-
ning, Fullersta Gård, Fullersta 
gårdsväg 18. I utställningen 
agerar landskapet scen för 
en idé om den yttre världen. 
Det är Susanne Johanssons 
upplevelser vi får möta, som 
uppstått i förtätade ögonblick 
vid skogsgläntor, vattendrag 
och bergknallar. Årstiderna 
har satt sin prägel på dessa 
platser och de är inte sällan 
befolkade av enstaka människor. 
Utställningen Hemligheter 
på vägen har hämtat sin titel 
från en diktsamling av Tomas 
Tranströmer. Susanne Johansson 
menar att flertalet textrader hos 
honom sätter fingret på läget 
mellan dröm och vakenhet. 

13/12
Konstutställning – Lyktan 
i Skogås visar på årets sista 
utställning ett axplock ur sin 
fina verksamhet, ABF Huddinge, 
Konstgalleriet, Kommunalvägen 
26. Öppettider: måndag–torsdag 
kl. 8–20, fredag kl. 8–15. Lördag 
och söndag stängt. Arrangör: 
ABF Huddinge. Mer info: 
huddinge.abf.se.

dECEMbEr
LÖRDAG 1/12
JulMArKnAd, Stortorpsparken 
kl. 11–15, Tjäderstigen 16, 
Trångsund. Traditionell 
julmarknad med försäljning 
av fika, korv, glögg och 
pepparkakor. Marknadsstånd 
med försäljning av diverse 
hemslöjdat och hembakat med 
mera. Lotteri, chokladhjul, 
ponnyridning. Dessutom har 
tomten lovat komma på besök. 
Arrangör: Föreningen 
Stortorpsparken. 
Mer info: 
stortorps-
parken.se.

LÖRDAG 1/12
HuddingE HEMbygdsförEn-
ings JulMArKnAd, Huddinge 
Kulturhus kl. 10–15, Stora salen 
och Lilla salen, Sjödalstorget 1.  
Välkomna till en glad 
julmarknad med massor av 
fint hantverk från Huddinges 
skickliga hantverkare: smide, 
textil, keramik och annat! 
Julgotter och hembakt finns 
med, liksom böcker från 
hembygdsföreningen. Det blir 
också musikunderhållning. 
Arrangör: Huddinge 

Hembygdsförening. Mer info: 
huddingehembygd.se.

SÖNDAG 2/12
gAMMEldAgs Jul, Magasinet 
kl. 11–16, Juringe Gård, Mäster 
Lorentz väg 3, Segeltorp. Kom 
och pyssla på loftet i Magasinet. 
Caféet serverar hembakat och 
annat smått och gott. Du kan 
köpa hemliga paket för stora 
och små. Hantverkare deltar och 
det finns lotterier med generösa 
vinster. Arrangör: Segeltorps 
Kulturförening. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

6/12 ocH 13/12
sEniorEr lär sEniorEr it, 
Huvudbiblioteket kl. 13–14.45, 
Kommunalvägen 28 A.
Lär dig mer om datorer, smarta 
telefoner, surfplattor eller annan 
digital utrustning tillsammans 
med SeniorNet Huddinge.
6/12: Lär dig mer om: Smarta 
telefoner och abonnemang. 
13/12: Supportverkstad – ta med 
din dator, surfplatta eller smarta 
telefon. SeniorNet svarar på 
dina frågor och hjälper till att 
lösa praktiska IT-problem.
Arrangör: SeniorNet 
i samarbete med 
Bibliotek Huddinge. 
Mer info: huddinge.
seniornet.se.

FREDAG 7/12
MidvintErfEst med Teater 
Sláva i Tonsalen kl. 19–20, 
Kyrkogårdsvägen 2. Traditions-
enlig julkonsert med Sláva-
kryddning. Ålder: från 5 år. 
Kom och hör julevangeliet och 
de mest älskade klassikerna i 
innerliga tolkningar, kvällen 
avslutas med julsångskaraoke  
i kafét. Pris: 180 kr ordinarie, 
100 kr reducerat pris. Anmälan 
till teaterslava.org eller  
tickster.com, 08-551 705 17 eller  
info@teaterslava.org. Arrangör: 
Teater Sláva. Mer info: 
teaterslava.org.

SÖNDAG 9/12
finlAnds sJälvständig-
HEtsdAg, ABF Huddinge, Blå 
salen kl. 14, Kommunalvägen 
26. Kom och fira Finlands 
självständighetsdag med 
trevliga uppträdanden och 
lättare förtäring. Arrangör: ABF 
Huddinge, Huddinge kommun, 
Huddinge finska förening, 

Pensionärsföreningen Virkeät 
i Trångsund och Svenska 

kyrkan i Flemingsberg. 
Mer info: 08-774 02 70, 
info.huddinge@abf.se, 
huddinge.abf.se.
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Det visas en hel del stämningsfull hantverk på årets julmarknader.



För utförligare information och för ännu fler aktivitetstips, se
huddinge.se/event. Evenemangstips anmäls direkt på huddinge.se/event 
eller skickas till Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.
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luCiA
måNDAG 10/12  
luCiAfirAndE i Klockargården vid Huddinge kyrka 
kl. 14, Kommunalvägen 21, Kommunalvägen 21. I 
år kommer Tomtbergas elever att fira Lucia med oss 
i Klockargården, Kommunalvägen 21. Det blir som 
vanligt ett stämningsfullt luciatåg med personlig 
touche, lett av musiklärare Karin Johansson. Insläpp 
från kl. 13. Kaffebiljett 40 kr. Arrangör: Huddinge 
Hembygdsförening. Mer info: huddingehembygd.se.

ToRSDAG 13/12  
luCiAtÅg i Huddinge centrum, Sjödalsscenen  
kl. 18–18.30, Sjödalstorget. Luciatåg med sångelever 
från Kulturskolan bjuder på ett stämningsfullt 
luciafirande under ledning av Annelie Korsfeldt, Fanny 
Leander och Helena Rosander. Samarbetspartner: 
Kulturskolan Huddinge och Huddinge centrum/Huge. 
Mer info: huddingekulturskola.se.

LÖRDAG 15/12  
KonsErt MEd luCiAtÅg på Masmo Torget  

kl. 13–16. Det blir julfirande med 
uppträdande, dans och mycket 

glädje, känsla och kärlek. Alla 
bjuds på en härlig 

gemenskap och en god 
jul. Dessutom kommer 
tomten på besök och 
delar ut massor av 
julklappar. Arrangör: 
Expose Förening i 
samarbete med 

Huddinge 
kommun.

LÖRDAG 15/12
JAZZCAfé i juletid, Huddinge 
Kulturhus hos Folkes kl. 14, 
Sjödalstorget 1. Stämningsfullt 
jazzcafé med Claes Janson, 
Kenji Rabson, Erik Söderlind 
och Daniel Tilling. Pris:100 kr, 
medlemmar 50 kr. Arrangör: 
Huddinge jazzförening. Mer 
info: huddingejazz.com.

oNSDAG 19/12
JulKonsErt i Segeltorps kyrka 
kl. 19, Kapellvägen 9,  
Segeltorp. Gustavsberg 
Gospel presenterar ett blandat 
julprogram med både sväng 
och stämning i gospelanda. 
Konserten är en timme lång. 
Pris: för medlemmar 100 kr 
och för övriga 150 kr. Barn går 
in gratis. Anmälan till boka@
segeltorpkultur.se eller på 08-
646 48 56. Arrangör: Segeltorps 
Kulturförening. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

JAnuAri
SÖNDAG 13/1
JulgrAnsplundring, 
Stortorpsparken kl. 13–15, 
Tjäderstigen 16, Trångsund. Vi 
dansar ut julen tillsammans. 
Kaffe med dopp och korv 
finns att köpa. Alla barn får 
saft och kex och självklart en 
plundringspåse. Anmäl hur 
många barn som kommer på 
stortorpsparken.se. Arrangör: 
Föreningen Stortorpsparken. 
Mer info: stortorpsparken.se.

SÖNDAG 20/1
tEdAns till storbAnd, 
Juringeskolans matsal kl. 
14–16, Patron Bergs väg 13 
eller Gårdsvägen 34, Segeltorp. 
Än en gång bjuder vi upp till 
tedans med ”Swing That 
Music” som spelar härlig 
storbandsmusik att dansa 
till eller bara lyssna 
på. Te eller kaffe med 
snittar och kakbuffé. 
Pris: 100 kr, anmälan på 
boka@segeltorpkultur.
se  eller på 08-646 48 56. 
Biljettsläpp 3/1. Arrangör: 
Segeltorps Kulturförening. 
Mer info: segeltorpkultur.se.

 
 

mycket på 

gång under jul- 

och vinterlov
undEr vintErn  

bjuds på massor av roliga  

och spännande upplevelser. 

På huddinge.se/lov hittar du 

information om aktiviteter  

för barn och unga.

19 december bjuder Gustavsberg Gospel på ett blandat julprogram  
i Segeltorps kyrka.



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Dina svar hjälper 
oss ge bättre råd

Kanske har du läst eller hört om 
den senaste Klimatrapporten från 
FNs klimatpanel IPCC? Rappor-

ten visar på de allvarliga konsekvenser vi 
och planeten står inför om vi inte lyckas 
begränsa den globala uppvärmningen till 
1,5 grader. Rapporten visar också att det är 
fullt möjligt att nå målet på 1,5 grader, men 
det krävs att vi minskar våra utsläpp rejält 
inom de närmsta åren. 

Kanske funderar du på vad din roll i det 
hela är och vad du kan göra i din vardag? 
Din energianvändning leder till utsläpp 
som påverkar miljön och den globala upp-
värmningen. Att fundera på hur du reser 
till jobbet och skolan, vilken el du köper 
och hur du värmer din bostad är några steg 
på vägen för att kunna minska dina utsläpp. 
En annan aspekt att fundera över är vårt 
beteende, vårt energibeteende. Släcker du 
lamporna när du lämnar rummet? Hur 
länge duschar du? Tar du bilen eller prome-
nerar du till matbutiken när du ska köpa 
fredagsmys? 

Under hösten och vintern kommer 
Energi- och klimatrådgivningen att under-
söka hur Huddingebon förhåller sig kring 
sin energianvändning. Hur är ditt vardag-
liga beteende och hur påverkar det din 
energianvändning? Syftet med undersök-
ningen är att öka Huddingebornas förstå-
else för relationen mellan energibeteende 
och energianvändningen i hemmet samt 
att väcka ett större intresse för hushållets 
miljöpåverkan. 

Undersökningen är också ett sätt för oss 
att få veta mer om vad ni vill ha råd 

kring. Så håll utkik i brevlådan och 
hjälp oss att förbättra vår rådgiv-
ning genom att svara på enkäten!

Välkänd jury väljer ut 
verk till vårsalongen

Juryn för Huddinge Vårsalong 
utgörs i år av konstnärerna Björn 
Krestesen, Roger Metto och Stina 
Wirsén. Alla tre är meriterade och 
etablerade konstnärer med verk i 
såväl privata som offentliga sam-
lingar som Nationalmuseum och 
Moderna museet.

– Vi är mycket glada och stolta 
över en sådan kompetent jury och 
hoppas kunna överträffa förra 
årets succé, då 105 personer sökte 
och 500 kom till vernissagen, säger 
Madeleine Engfeldt-Julin, ordfö-
rande för Kulturhusets konstgrupp.

I år utökas utställningstiden och 
Huddinge Vårsalong pågår från 
9 mars till 29 mars i Huddinge 
Kulturhus hos Folkes i Huddinge 
centrum. Därefter flyttas den till 
Östra Gymnasiet i Skogås med 
premiär 1 april och verken hänger 
kvar till 26 april.

Vårsalongen är öppen för med-
lemmar i arrangerande konstfören-
ingar och alla Huddingebor, proffs 
och amatörer över 18 år, kan söka.

Mer att läsa på huddingevarsa-
long.se

KRISTINA EDER

De välkända konstnärerna Björn Krestesen, Stina Wirsén och Roger Metto utgör juryn 
för Huddinge Vårsalong 2019.

nu är det dags för alla intresserade att börja skapa 
till Huddinge vårsalong 2019! sista ansökningsdag 
är 15 januari 2019 till utställningen som pågår från 
9 mars till 26 april 2019.

jonna Lindström
Energi- och klimatrådgivare

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

ENERGI OCH KLIMAT

HuddingE KoMMuns 
funktionshinderområde deltar  
i årets Musikhjälpen. Hjälp oss  
gärna i vår insamling. Läs mer  
på huddinge.se/musikhjalpen.

Hjälp oss 
att hjälpa! 


