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B

yggboom och goda resultat överlag. Så skulle jag vilja
summera året som gått. Huddinge tog många små och
några lite större steg framåt under år 2018 samtidigt
som vi höll god ordning i kommunens ekonomi och lade
undan tillräckligt för att klara behoven i framtiden.
Huddinge står, liksom alla andra kommuner, inför stora
demografiska utmaningar där färre ska försörja fler. Därför
måste vi redan nu förbereda oss och hålla hårt i våra gemensamma resurser. Resultatet för förra året slutade på 149 miljoner kronor plus vilket gör att vi med råge klarar överskottsmålet om två procent som är den buffert vi behöver för att klara
välfärdsutmaningarna i framtiden.
Den positiva trenden med goda skolresultat fortsatte under
2018. Runt om i landet finns det stora skillnader mellan pojkarnas och flickornas skolresultat. Läget är detsamma i Huddinge men under förra året minskade skillnaderna väsentligt
tack vare att pojkarna höjde sina resultat. Även om det går åt
rätt håll finns det mycket kvar att göra.

Å

rets kommun 2017 fortsatte att växa starkt även under
2018. 1 918 bostäder färdigställdes och kommunen
tecknade ett betydelsefullt avtal med Fabege om att i
princip bygga ett nytt Arenastaden i Flemingsberg och göra
området till centrum för södra Stockholm.
Den starka tillväxttakten ställer höga krav på oss att planera. Vi måste klara att bygga ut den kommunala servicen och
se till att våra nya, likväl som våra gamla, bostadsområden är
attraktiva. Lika tydliga som vi är med var vi ska bygga – centrumnära och vid kollektivtrafikknutpunkter – lika tydliga ska vi vara med
var vi inte ska bygga – tätt och mycket i
våra villaområden.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare i Huddinge kommun för ert
arbete. De goda resultaten 2018 gör att
vi tar oss an framtiden med optimism.
Daniel Dronjak (M)
Ordförande i kommunstyrelsen
daniel.dronjak@huddinge.se
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KORT & GOTT

Jag har fått dille på klimakteriet

F

örst var det tyst och tabu i tusentals år. Men så plötsligt för ett par
år sedan pratade alla mens och
PMS. Och nu kommer nästa kvinnofråga
- klimakteriet är den nya heta snackisen.
Jag närmar mig 50 och vill gärna vara väl
förberedd och påläst innan jag ger mig in i
något nytt. Därför passade jag på att bjuda
in ett gäng kollegor till ett klimakteriecafé,
läs om det på sidan 5. Vi pratade svett,
skavsår, framfall och inkontinens. Vi fick
lära oss att sex hjälpte och att ingen ska
behöva lida i onödan – nästan alla besvär
går att undvika. Till och med forskningen
på kvinnors underliv är skrämmande låg.

S

teget från jämlikhet till demokrati
är inte långt. Det är snart val igen,
denna gång till EU. Visste du att
60–70 procent av frågorna som avgörs i
kommunen har koppling till beslut i EU?
Och du kan vara med och påverka. Passa
på att förtidsrösta
eller varför inte
engagera dig
ännu mer och bli
röstmottagare?

Jag blir ledsen när jag tänker på alla kvinnor som fått lida i tysthet under många år.
I vårt upplysta land har vi smusslat precis
lika mycket som i länder där kvinnor är
förtryckta på många andra sätt. Dags att
ta underlivet till en högre och mer jämlik
nivå.
et är inte bara så gamla kvinnor
som jag som behöver få upprättelse och synas mer. Även på förskolor, skolor och ungdomsgårdar behövs
allas lika värde uppmärksammas. Just nu
pågår en stor jämlikhetssatsning i Huddinge kommun där all personal får möjlighet att utbilda sig. Läs om det på sidan 7.

D

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

Unga lockas till brottslig handling
Allt FLER UNGA luras, lockas, tvingas att ta

ut eller föra över pengar som kommer från
brott. De ställer upp som penningmålvakt.
Genom att till exempel låna ut sitt konto till
pengar som kommer från brott medverkar
man till penningtvätt, vilket i sig är olagligt,
meddelar polisen.

En penningmålvakt kan bli skyldig att
betala tillbaka hela det belopp som kommer
från grundbrottet, även om bara en liten
summa hanterats. En vårdnadshavare har
rätt att kolla sitt barns konto och kan tidigt
upptäcka avvikande belopp. Polisen igen:
”Gör det till en rutin i dag”.

Huddingerektor Årets chef
östra gymnasiets rektor Stefan
Vilkman utsågs vid Chefgalan på Grand
Hotel 19 mars till Årets chef. Han prisades
bland annat för att med innovation och
nytänkande ha skapat en arbetsplats i
framkant där människor trivs och utvecklas.
Så här skriver Chef på sin hemsida: ”Han
är en förebild inom ledarskap och bygger
samtidigt förutsättningar för framtidens
ledare – varje dag.”
– Det känns helt overkligt, det finns så
många duktiga chefer i Sverige. Men vi gör
saker lite okonventionellt, vi har en speciell
kultur, en effektiv organisation, tänker lite
annorlunda och fångar upp idéer som vi
transformerar till att bli användbara i vår

verksamhet, säger Stefan
Vilkman.
Så här lyder hans tips
till andra ledare:
– Ledarskap sysslar man
med 24/7. Reflektera över vilka delar i
jobbet som inte kan delegeras till någon
annan. Förhoppningsvis kommer du fram
till att det inte går att släppa det strategiska
ledarskapet, det vill säga frågor kring var
organisationen står i dag, vart man är på
väg och hur man tar sig dit. Det är frågor
kring organisationens värderingar, kultur,
relation till andra aktörer, styrkor och
svagheter och vägen framåt.
Bakom Chefgalan står företaget Chef.

Flemingsberg
– nu som podd
projektet Platsverkstan
dokumenterar utvecklingen
på åtta orter som är utpekade
för att omvandlas till regionala
stadskärnor. Flemingsberg är
en av orterna och nu finns tre
poddar klara som skildrar ortens
arkeologi, kulturmiljö, regionaloch stadsplanering. I den tredje
podden berättar människor som
bor och verkar i Flemingsberg
om sina liv och orten. Podden
Platsverkstan finns där poddar
finns eller går att lyssna på via
stockholmslansmuseum.se/
platsverkstan.

Höjd åldersgräns
för barn i badet
14 augusti höjs åldersgränsen

till 12 år för ensambadande barn i
Huddingehallen. Samtidigt sker en
viss förändring av badbevakningen
utifrån risk- och behovsanalyser.

Idun Lovén flyttar till Campus Flemingsberg till hösten
till hösten flyttar konstskolan Idun

Lovén till Campus Flemingsberg. Den
förberedande konstskolan, som i dag
finns i Årsta partihallar, flyttar in i
F-huset, på våningen under studentkåren
Vårt Huddinge #2 2019

i Södertörns högskola. Idun Lovén har i
dag 48 elever inom måleri och skulptur,
samtliga lärare är aktiva konstnärer.
Konstskolan har en tydlig inriktning
på fri konst vilket skiljer den från

andra liknande skolor som är mer
uppgiftsbaserade. Flytten till Södertörns
högskola, som har teoretiska utbildningar
inom konstvetenskap och estetik, öppnar
för nya samarbeten mellan skolorna.
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EN AV OSS

Ulla, 80, lever för sina elever
Ulla Ziegler omgiven av sina elever Juan José, Ari, Buthayna, läraren Rebecka, Mayra, Bashir, Henok, Brody och Foday.

Två dagar i veckan kommer
Ulla Ziegler till Östra
gymnasiet i Trångsund.
Hon undervisar i svenska
och med sig har hon arbetsmaterial som hon själv har
sammanställt, för hon är
inte så förtjust i läroböcker.
En ambitiös lärare som är
mån om sina elever och
hunnit fylla 80 år.

intygar att hon känner sig väldigt
uppskattad. Många av hennes elever
är ensamkommande och har svåra
trauman att bearbeta. Kunskapsnivån varierar stort och i gruppen
talas sju språk och tre av eleverna är
analfabeter.
– Jag skriver eget material anpassat efter eleverna. Jag tar med
samhällsinformation, till exempel
vad en kommun är och hur den
fungerar.

Ulla Ziegler tycker inte om att
framhäva sig själv, däremot berömmer hon gärna sina kolleger och
alla duktiga elever på SPRINT,
språkintroduktion för nyanlända
som förbereder dem för studier
på gymnasiets nationella program.
Men hennes kolleger är inte sena
att intyga att hon är en tillgång för
skolan.
– Ulla är också mycket omtyckt.
När hon nyligen kom tillbaka efter
att ha varit sjuk stod eleverna på
rad för att få ge henne en kram,
säger biträdande rektor Bo Milton.
Ulla Ziegler ler generat men

När det är dags att ta en bild
märker Ulla Ziegler genast att en av
eleverna hänger med huvudet. Hon
frågar försiktigt hur det är ställt
och får till svar att eleven saknar sin
mamma.
– Flera av eleverna har det väldigt
tufft, en del har ingenstans att bo
utan dröjer sig kvar tills skolan
stänger. Nu har de fått möjlighet att
sova i kyrkan men det är bara för
en natt åt gången. Ibland känner
man sig så fruktansvärt maktlös,
säger Ulla och berättar om en elev
som tagit för vana att svara rakt ut
på alla frågor.

4

Ingenstans att bo

mer om
Ulla Ziegler

Bakgrund:
Liftade till Paris
som tonåring,
något Ulla
kan känna sig
stolt över i
dag. ”Ingenting
stoppade mig,
det var faktiskt
där jag lärde
mig att inte ge
upp trots att
ingen i min
familj någonsin
trodde att det
skulle gå bra för
mig.”

När hon tillrättavisade honom
bad han efter lektionen att få tala
med henne.
– Han sa att han inte kunde
hjälpa det, att han var sjuk i
huvudet. Men generellt finns små
resurser för att ta hand om deras
psykiska hälsa, så är det i hela
landet.
– Vi har en fantastisk kurator och
sjuksköterska men de ska räcka till
för hela skolan.
Elevernas behov får henne att
komma till skolan betydligt oftare
än de två schemalagda dagarna per
vecka.
– Tiden räcker helt enkelt inte
till för att hinna med alla elever, vi
skulle behöva vara flera, inte bara
lärare utan även personal som kan
arbeta med deras psykiska välbefinnande.
Ulla Ziegler når fram till sina
elever och många får hon en nära
relation till.
– Visst kan det vara tungt många
gånger att arbeta med så utsatta
ungdomar men det är de som håller
liv i mig!
kristina eder
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Klimakteriecafé med
skratt och kunskap
Mycket information, livliga
samtal där kvinnor delade med
sig av personliga erfarenheter
och många glada skratt var
det på Huddinges första
klimakteriecafé som leddes av
Aino Fianu Jonasson.
Hon är gynekolog, docent och
kvinnan bakom konceptet
klimakteriecafé.
Genom sitt yrke och sin forskning har
Aino Fianu Jonasson mött många kvinnor i klimakteriet.
– Det pratas inte om klimakteriet, det är som elefanten
i rummet. Alla känner till
det men ingen talar om
det.
För att få igång
samtal och göra det
ecafé,
limakteri ller
enkelt att ta del av
era ett k
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till klimakteriecafé. Allt
eller klim
som behövs är en lokal och
klimakteriet eftersom de inte har några
rat men att man
att arrangören tar kontakt via
värmevallningar. Det är tråkigt men jag får
ska tänka på att det
klimakteriecafe@gmail.com. Så
väldigt ofta höra från kvinnor att de inte
inte framgår hur mycket
gjorde Lotta Segelberg på Huddinge
får hjälp för sina besvär, sade hon.
östrogen som finns i.
kommun och en dag i mars samlades
Aino Fianu Jonasson tipsade om att det
– Känner man sig nedstämd tycker jag
drygt 20 kvinnor för att lära sig mer om
vid lindriga besvär kan hjälpa att dra ner
man ska kolla upp vad det beror på innan
klimakteriet.
på andelen socker och kolhydrater i kosman använder östrogen, för det behöver
– Vi kvinnor lever en tredjedel av våra
ten. Motion, till exempel en halvtimmes
inte hänga samman med klimakteriet utan
liv efter menopausen, alltså i klimakteriet.
promenad dagligen och sex, eftersom sex
kan bero på andra orsaker.
Problem som kan uppstå är svettningar,
förbättrar slidans hälsa, kan också lindra.
Aino Fianu Jonasson uppmanade kvinsömnsvårigheter och sköra och torra
nor som har besvär att kontakta sjukvårslemhinnor som ger smärta vid samlag.
den för att få en bättre livskvalitet.
Bryta tystnaden
Men det behöver inte vara så utan det
– Forskning visar att 40 procent av kvinKnipövningar
för att motverka urininkonfinns hjälp att få, bland annat östrogen
norna tycker att läkaren ska ta initiativ till
tinens
och
framfall,
som är den vanligaste
som också har positiv effekt mot benskörsamtal om de här frågorna men det kan vi
sjukdomen
hos
kvinnor
som kommit i
het och är bra för hjärta och kärl, sade
inte förlita oss på utan vi måste våga fråga
klimakteriet,
var
andra
ämnen
som diskuAino Fianu Jonasson.
när vi har besvär.
terades under cafét som en av deltagarna
– Och våga vara påstridiga för det finns
Kolla upp
sammanfattade så här:
tyvärr dåligt pålästa experter och det föreHon avrådde dock från att ta östrogen
– Vi måste bli den generation som bryter
kommer att klimakteriebesvär tros vara
enbart för att motverka benskörhet.
tystnaden och börjar prata om klimakteutmattningssyndrom. Kvinnor kan också
På frågan om naturmedel kan hjälpa
riet!
få höra av sin gynekolog att de inte är i
blev svaret att det kan finnas bra prepakristina eder

Vill du tt
e
arrangeraecafé?
i
klimakter
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foto jin lavesson

ÅRETS PEDAGOG

Menyn varkomponerad
och tillagad av
elever på Sågbäcksgymnasiets
restaurang- och
livsmedelsprogram.
Vinnare
i Årets
pedagog
2018

Årets pedagog-gala i Huddingegymnasiets aula blev som sig bör en festlig tillställning.

Pedagoger och skolledare
hyllades på festlig gala
Sju pedagoger och
skolledare hyllades för
sitt utvecklingsarbete i
Huddinges skolor på Årets
pedagog-galan 28 mars.
Vinnarna hade valts ut av en jury
bland över 600 nomineringar från
Huddingebor, elever, kollegor och
chefer. Galan hölls i Huddingegymnasiets aula och kören The voice of
Rockville stod för underhållningen.
Gästerna bjöds på en fantastisk
god och inkluderande meny komponerad och tillagad av elever på
Sågbäcksgymnasiets restaurangoch livsmedelsprogram. Med inkluderande menas att alla ska kunna
äta all mat.
6

Förskolan:
Sofia Persson
på förskolan
Guldfisken,
avdelning
Tumlaren.
Grundskolan: Cecilia
Söderlund,
Snättringeskolan, Joachim
Petersen på
Visättraskolan.
Gymnasieskolan/
vuxenutbildning: Andreas
Tsarapatsanis
på Östra
gymnasiet.
Årets chef:
rektor Elinor
Kennerö
Tonner på
Källbrinksskolan.
Arena Huddinges pris för
entreprenörskap gick till
Jenny Ohlis och
Matilda Asp
på Vistaskolan.

Ungdomskören The voice of Rockville medverkade på galan.
Vårt Huddinge #2 2019
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I Huddinge kommun är jämlikhet en del av alla
verksamheter och något som kontinuerligt utvecklas och
förstärks inte minst inom förskolan.
– Det är viktigt att möta barnen som individer och stärka
dem i att känna sig fria att göra de val de vill, säger
förskolechef Anna Holmgren.

Jämlikhet röd tråd
i verksamheterna
Redan i 4–5 års ålder ser man hur barn
själva vaktar på varandra för att upprätthålla normer som de uppfattat finns i
omgivningen.
– En kille som gillar dockor kan få höra
att killar inte ska göra det och tjejer att
de inte kan köra buss. Då är det viktigt
att bjuda in barnen till en diskussion om
vilka normer som finns. Till exempel
säga att senast i går såg jag en kvinnlig
busschaufför och att jag tror att det finns
väldigt många killar som gillar dockor
men som inte vågar säga det, säger Anna
Holmgren.
– Vi förväntar oss ofta, utan att vi är
medvetna om det, att tjejer klarar mer
men vi ska inte frånta killen möjligheten
att utvecklas och själv få prova, säger Anna
Holmgren och kommer in på att vuxna
har en tendens att prata mer med barn
som redan är verbala.
– Som grupp sett menar många att tjejer
utvecklas snabbare och snabbare får ett
bredare ordförråd än killar. Det är viktigt
att vara medveten om det och uppmuntra
barns språkutveckling genom att prata
mycket med alla.
Barn är smarta och uppfattar tidigt
vilka roller killar respektive tjejer har i
samhället.
– Redan i 6-års åldern tror killar och
tjejer att om man säger att en person är
smart så syftar man förmodligen på en
pojke eller man eftersom män ofta har
ledande positioner i samhället. Förhoppningsvis ändras det här när fler kvinnor
får ledande positioner, här har #metoo
definitivt hjälpt till att lyfta genusfrågan,
säger Anna Holmgren.
Men det finns mycket kvar att göra.
– Ja, det är tungt att se hur självförtroVårt Huddinge #2 2019

Jämlikhet ska genomsyra alla Huddinge kommuns verksamheter, det är något som kontinuerligt
utvecklas och förstärks inte minst inom förskolan.

endet sjunker och den psykiska hälsan
försämras hos tjejer i 11–12-årsåldern. Här
kan skolan förbereda inför tonåren med
ett aktivt genusarbete.
Stärka barn att göra egna val

Att förändra könsroller är en lång, ständigt
pågående process. En del av det vi gör i
den processen kanske visar sig inte vara
helt rätt om tio år.
– Det enda vi kan göra är att jobba där
vi är, att stärka killar och tjejer att göra
sina egna val. Självklart kan en kille leka
med dockor och en tjej med dinosaurier,
säger Anna Holmgren.

MER om jämlikhet

Huddinge kommun ska vara ett föredöme i arbetet för mänskliga rättigheter och människors lika värde samt i att
skapa ett samhälle fritt från diskriminering. För oss i Huddinge är det viktigt
att alla ska ha samma goda service,
bemötande och levnadsvillkor oavsett
var man bor eller vem man är. Våra
politiker har bestämt att alla anställda
inom kommunen ska vara orienterade
i jämlikhetsfrågor, diskrimineringslagstiftning och normkritik. (Ur Huddinge
kommuns Mål och budget 2019)

kristina eder
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Gräshoppan välkomnar
Gräshoppans förskola i
Segeltorp tar regelbundet
emot praoelever från
grundskolans årskurs 8,
gymnasieelever och
studenter från högskolan.
Att ta emot elever ger
möjlighet att visa bredden
i att arbeta som pedagog i
förskolan.
Sebastian Edling ska snart fylla 18
och läser sambeteende på Thoren
Business school vid Medborgarplatsen i Stockholm. När det var
8

dags för prao ansökte han om att få
komma till Gräshoppan
– Jag har gått här, min lillebror
också. Det är jättekul att ha fått
möjligheten att komma tillbaka,
säger Sebastian. Han är fotbollstränare och van vid att handleda barn
så omställningen från vardagen i
skolan till praon på förskolan gick
smidigt.
Första dagen på plats får alla som
praoar på Gräshoppan en introduktion i arbetet om rutiner och
förhållningssätt på förskolan. För
tillfället arbetar förskolan med ett
övergripande projekt med fokus på
leken som en central del i lärandet.

Annelie Johansson,
förskolepedagog
ser flera fördelar
med att ta emot
praoelever och
praon Sebastian
Edling trivs
mycket bra på
Gräshoppan.

– Det är kul att jobba med barn
och det är trivsamt här. Barnen
blir så glada när man kommer på
morgonen och det gick snabbt att
komma in i jobbet, säger Sebastian
Edling.
Förskolepedagogen Annelie
Johansson ser flera fördelar med
att ta emot praoelever. Barnen
uppskattar när det kommer någon
utifrån och det ger personalen möjlighet att visa hur mångfacetterat
det är att arbeta som barnskötare
och förskollärare.
– Att se barn utvecklas och ge
dem en bra plattform i förskolan är
en förmån och stor erfarenhet för
Vårt Huddinge #2 2019
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Jana Djordjic och Albin Lundström trivs bra på restaurang Tango och gillar att få en
inblick i hur det fungerar på en arbetsplats.

Flera fördelar med
att ta emot elever

praon
oss som arbetar som pedagoger på
förskolan, säger Annelie Johansson.
Även förskolechef Monica Lövdahl ser positivt på möjligheten att
erbjuda prao.
– Det är ett stort värde i att
kunna erbjuda elever möjlighet
att få inblick i förskolans viktiga
arbete som också innebär fantastiska möjligheter att få följa barns
lärandeprocesser. Förskolan är idag
en utbildningsform där omsorg,
lärande och utveckling bildar en
helhet. Ett komplext arbete som
utgår från läroplanens mål och
intentioner.
kristina eder
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Strax före klockan 8 är
Albin Lundström och
Jana Djordjic på plats
i restaurang Tango på
Huddinge sjukhus.
Det är deras första praovecka och de har snabbt
kommit in i rutinerna på
arbetsplatsen.
– Det var lite nervöst första
dagen men nu känns det
bra, säger Albin Lundström.
Albin Lundström och Jana Djordjic
är klasskamrater och till vardags
går de på Kungsklippeskolan. I
Huddinge kommun är alla elever i
årskurs 8 ute på prao i två veckor.
Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. Det innebär att eleven
lämnar skolan under tio skoldagar
för att prova på ett arbete.
Inga problem

– Jag frågade rektorn om hon visste
något ställe jag kunde praoa på och
hon föreslog det här och det är helt
okej, säger Albin Lundström.
Jana Djordjic sökte också en
praoplats och när hon hörde Albin

Lundströms fråga till rektorn
frågade hon om de kunde vara två
på restaurangen och det var inga
problem.
Första dagen kändes det lite osäkert och de fick fråga en del inför de
olika arbetsmomenten men redan
andra dagen flöt det på bättre. De
är på plats några timmar innan restaurangen öppnar för att förbereda
så att allt är i ordning när de första
matgästerna anländer.
”Kul att komma ut”

Jana Djordjic trivs med arbetsuppgifterna och Albin Lundström håller
med.
– Det är kul att komma ut på en
arbetsplats och se hur man jobbar.
Nanne Huang på restaurang
Tango är kontaktperson och ser
flera fördelar med att ta emot
praoelever.
– Jag tycker det är bara positivt.
Alla barn är olika, en del öppna
andra mer tystlåtna. Men i de
flesta fall fungerar det väldigt bra,
eleverna är intresserade och det är
trevligt för dem att få möjlighet att
komma ut och se hur det fungerar
på arbetsmarknaden.
kristina eder
9
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Camilla Broo är sprungen ur finansvärlden,
men ett vikariat i den kommunala sektorn fick
henne att växla in på ett parallellspår. Från
vinstmaximering till medborgarnytta.
– Jag kände direkt att det var här jag hörde
hemma. Jag fick möjlighet att förena ett
ganska snävt kapitalistiskt synsätt med
ett välfärdstänk. Det blev uppenbart att en
effektiv skuldförvaltning kunde generera
stora värden för verksamheterna.
29 april börjar hon som ny kommundirektör i
Huddinge och efterträder därmed Magdalena
Bosson som numera är stadsdirektör i
Stockholms stad.

Nya
kommundirektören
drivs av
Medborgarn
10
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”Ambitionsnivån är
hög i Huddinge, det
tilltalar mig”
amilla Broo är född
och uppvuxen i
Eskilstuna. Efter studier i nationalekonomi, med finansiell
inriktning, landade
hon i jobb i finansbranschen, både
i Sverige och utomlands. För 15 år
sedan tog hon av en slump steget
in i den kommunala sektorn – som
skuld- och kapitalförvaltare i Stockholms stad.
– De behövde någon med min
kompetens och det var en bra tidpunkt för mig rent privat.
Så småningom bar det av till
Södertälje där hon var både finanschef, ekonomi- och finansdirektör
och stadsdirektör.
Närmast kommer hon från jobbet som kommundirektör i Värmdö.
Det är med andra ord en erfaren
chef som tar över ledartröjan i
kommunen.
– Huddinge är en väldigt spännande kommun som innehåller lite
av varje. Här finns allt, både idyller
och utmaningar. Och ambitionsnivån är hög i kommunen, det tilltalar
mig. Huddinge är också en mycket
viktig och tung spelare på den
regionala arenan, säger hon.
Stor innebär möjligheter

När den här intervjun görs på
Espresso House i Huddinge
centrum i början av mars har hon
precis varit på samverkansträff med
olika aktörer i regionen – en uppstart för den nybildade regionen
– inne i Stockholm. Hon beställer en
kopp te.
– Jag dricker också kaffe, men
helst bara två koppar om dagen,
säger hon nästan ursäktande.
Som kommundirektör i Huddinge ansvarar Camilla Broo för
cirka 7 000 tillsvidareanställda och
Vårt Huddinge #2 2019

en omsättning på runt sex miljarder
kronor.
– Det är stort, det ska jag inte
sticka under stol med. Men
storleken innebär samtidigt också
möjligheter.
Hon beskriver sig själv som en
entusiasmerande ledare som hyser
stor tilltro till medarbetarna, en
ledare som söker lösningar genom
samtal.
– Jag förlitar mig på medarbetarnas kompetens och på att ta tillvara
det de upplever och deras kreativa
idéer. Det är de som ser, känner och
vet vad medborgarna behöver och
vad som måste göras, säger Camilla
Broo och understryker att hon inte
har några förutfattade meningar
om det som väntar.
– Jag kan inte så mycket om
Huddinge än även om jag kom i
kontakt med kommunen i mitt
tidigare arbete som finanschef på
Södertälje och ansvarig för den
gemensamma internbanken som
Huddinge, Södertälje och Botkyrka
har tillsammans. Jag har också varit
i flera av kommunens idrottshallar
i samband med mina söners idrottande, men mer än så är det inte.
Men jag är mycket nyfiken av mig
och kan knappt vänta att få lära
mig mer.
Med det sagt så brottas Huddinge med samma utmaningar
som andra kommuner, menar hon.
Det gäller bland annat välfärdens
finansiering i en tid där de äldre blir
fler och fler och färre ska försörja
allt fler.
– Men det handlar inte bara om
pengar utan också om kompetensförsörjning i såväl våra egna
verksamheter som för olika företag
jag möter. Det här är en jättestor
fråga och jag menar att ökad digitalisering är en del av svaret. Ska vi

som kommun klara av att leverera
kvalitativa tjänster för givna resurser måste det till nya lösningar och
en förutsättning för det är kreativa,
glada och modiga medarbetare som
får verka i ett tillitsbaserat klimat.
Lägger gärna pussel
mer om
camilla
BROO

Ålder: 45 år.
Bor: I Saltsjöbaden.
Familj: Maken
Patric och
sönerna Albin,
13 år, och Lucas,
11 år.
Fritid: Löpning
och yoga, men
framför allt
promenader i
skogen. Gillar
att åka vattenskidor. Utmaningen för året
är att kunna
starta på en
skida.
Aktuell: Ny
kommundirektör i Huddinge.

Camilla Broo ser fram emot att tillsammans med medarbetare, politiker, näringsliv och andra positiva
krafter lägga det svåra pussel som
behövs för att förflytta kommunen
in i framtiden.
– Jag tycker det är otroligt roligt
att tillsammans med andra utveckla
verksamheter och med en given
påse pengar se till att det vi gör hela
tiden blir bättre för medborgarna,
säger Camilla Broo och fortsätter:
– Jag brukar fråga mig själv varje
dag vad just jag kan göra för att
förbättra för medborgarna. Medborgarnytta är något som berör oss
alla, inte bara de som är närmast
medborgarna.
Hon säger sig vara förväntansfull
inför varje ny arbetsdag:
– När jag åker till jobbet brukar
jag fundera på vad som ska hända i
dag. Det är sällan det blir exakt som
planerat och så är det att jobba i en
kommun. Det gillar jag.
Skog runt knuten

Camilla Broo bor tillsammans med
sin familj i ett hus i Saltsjöbaden
med skog runt knuten. Hon har i
stort sett alltid pendlat till jobbet
och det kommer hon att fortsätta
med.
– Det är ungefär lika långt till nya
jobbet som jag har haft de senaste
två åren, men det är inte lika
mycket motorväg så det är möjligt
att det kan ta något längre tid. Vi
får se.
mikael jeppe
13
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EU är en del av Hudding
60–70 procent av frågorna i
kommunfullmäktige påverkas
av EU-beslut.
EU är i högsta grad också
närvarande genom konsumentskydd och ekonomiskt stöd till
utvecklingsprojekt i regionen,
bland annat till MIA-projektet
som riktar sig till Huddingebor
som inte har arbetat på länge.
EU påverkar också import och export av
varor, vad vi stoppar i oss på lunchen och
vilken kvalitet luften har.
– Brexit har lärt oss hur viktigt det är att
vi sätter oss in i vad som står på spel och
också går och röstar. Demokrati är inget vi
kan ta för givet, den måste ständigt erövras, säger Jelena Drenjanin (M), kommunalråd med ansvar för grundskolefrågor i
Huddinge kommun och ledamot av EU:s
regionkommitté.
14

Jelena Drenjanin har varit kommunalpolitiskt aktiv sedan 2007 och engagerad
i Europafrågor nästan lika länge. Hon är i
dag åttonde namn på sitt partis lista inför
valet till Europaparlamentet. 705 ledamöter från 27 medlemsländer ska utses för
mandatperioden 2019–2024, varav 21 från
Sverige.
Hon står sannolikt lite för långt ned på
listan för att komma in, men det hindrar
henne inte från att vara aktiv i EU-frågor.
Jelena Drenjanin är en av tolv svenskar i
Europeiska regionkommittén som är ett
rådgivande organ som ska bedöma EU:s
lagstiftning och politik ur ett lokalt och
regionalt perspektiv. Regionkommittén
är också remissinstans för EU:s regering –
kommissionen.
– Det handlar om att bevaka den lokala
nivåns rättigheter så att beslut fattas på
rätt nivå, säger hon.
När den här artikeln skrivs håller Jelena
Drenjanin på att förbereda sig inför en
resa till EU:s nuvarande ordförandeland

Jelena Drenjanin hoppas att jättemånga
Huddingebor röstar i valet till
EU-parlamentet.
Rumänien. Det planeras möten med både
regionkommitté och den grupp som hennes parti ingår i.
– En viktig del av EU:s arbete handlar
om att skydda konsumenterna så att
det vi äter eller dricker inte skadar vår
hälsa, men det gäller också sådana saker
som polissamarbete, konsumentskydd
som ersättning vid flygförseningar och
roamingavgifter, säger Jelena Drenjanin
och tillägger:
Vårt Huddinge #2 2019
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VALET TILL EUROPAPARLAMENTET
Viktiga datum inför valet
till europaparlamentet
1511 april

Svenskar i utlandet kan börja
poströsta.
2 maj
Nu går det att rösta på svenska
ambassader och konsulat i utlandet.
8 maj
Förtidsröstningen startar i Sverige.
Röstberättigade som är bosatta i
Sverige ska ha fått sina röstkort.
26 maj – valdag
Vallokalerna har öppet kl. 8–21. När
röstningen har avslutats genomför
kommunerna en preliminär rösträkning. Resultatet visas på val.se.
En vecka efter valdagen (cirka)
Valmyndigheten fastställer valresultatet och utser ledamöter och
ersättare. Valet avslutas genom att
Valmyndigheten publicerar valresultatet på myndighetens anslagstavla och webbplats.
källa valmy ndigheten

mer om valet

på valdagen 26 maj och får därmed rösta
i valet till Europaparlamentet. 2014 låg
valdeltagandet i Sverige som helhet på
cirka 51 procent. Jelena Drenjanin tror på
ett högre valdeltagande i år.
– Det finns krafter som inte vill ha
demokrati och som vill splittra EU ännu
mer i en tid då vi behöver jobba ihop, inte
minst på miljö- och migrationsområdet.
Det är naivt att tro att varje enskilt land på
egen hand ska klara den ökande konkurrensen från andra och mer folkrika delar
av världen, säger Jelena Drenjanin.
– Omställningen på arbetsmarknaden
till följd av den fjärde tekniska revolutionen kopplad till artificiell intelligens
kräver ökad samverkan på lokal, regional,
nationell och europeisk nivå. Inom EU
storsatsar vi på forskning och teknisk
utveckling. Ny kompetens behövs när de
gamla jobben försvinner – och det kräver i
sin tur att vi kraftsamlar resurser. Det här
är något som vi i Huddinge förstår.

26 maj är det val till den enda
direkt folkvalda EU-institutionen:
Europaparlamentet – EU:s motsvarighet till Sveriges riksdag. Då ska
medborgarna välja in 705 ledamöter från EU:s 27 medlemsländer för
mandatperioden 2019–2024. EUländerna har olika antal ledamöter
beroende på hur stor befolkning
landet har. 21 av de 705 ledamöterna väljs i Sverige. Siffrorna är
baserade på att Storbritannien
lämnar unionen.
Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och arbetar på uppdrag av
EU-ländernas medborgare. Deras
huvuduppgifter är att besluta om
nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet. Arbetet
sker i 20 olika utskott.
EU-valet går till på samma sätt som
valen till kommun, landsting och
riksdag i Sverige. Med ett hemskickat röstkort kan du förtidsrösta
eller rösta i vallokal på valdagen.
Du väljer vilket parti du vill ska
representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta på en viss person
på partiets lista genom att sätta ett
kryss vid namnet. Ett parti måste få
minst fyra procent av rösterna för
att få plats i Europaparlamentet.

mikael jeppe

källa sver iges r iksdag

gebornas vardag
– Det handlar inte om gurkans form,
som en del vill göra gällande, utan att den
inte innehåller något som är farligt för
hälsan. Det här försvinner ofta i informationsbruset.
EU-stöd till lokala projekt

En betydande del av medlemsavgiften
till EU går tillbaka till medlemsländerna
i form av stöd till olika forsknings- och
utvecklingsprojekt.
– MIA-projektet är ett bra exempel. Det
är ett EU-finansierat projekt som syftar till
att hitta vägar framåt för de medborgare
i Huddinge, Salem och Botkyrka som står
allra längst från arbetsmarknaden. Från
Huddinges sida kan vi bli mycket bättre på
att söka EU-pengar till olika utvecklingsprojekt.
Ett annat EU-finansierat projekt är
Digital care, digitala hjälpmedel för äldre
som just nu testas av de boende på Rosnedalsgården.
73 215 Huddingebor är 18 år eller äldre
Vårt Huddinge #2 2019
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Mer dialog

Ökad delaktighet

Stärk yttre gränsen

Nujin Alacabek (V)

Ingalill Söderberg (DP)

Mats Arkhem (SD)

nujin.alacabek@huddinge.se

– I EU vill Vänsterpartiet satsa på
att bygga ett starkare europeiskt
samarbete för att bromsa klimatkrisen. En global kris måste hanteras
i dialog med andra länder i breda
överenskommelser. Vi vill ha en
human flyktingpolitik och begränsa
den högerextrema, HBTQ-fientliga
och antidemokratiska rörelsen som
växt sig stark i Europa och i EUparlamentet. Det kan bara göras
genom en starkare vänster.

Vänsterpartiet
vansterpartiet.se/huddinge

ingalill.soderberg@huddinge.se
– Många frågor som behandlas i
kommunfullmäktige påverkas av
EU. Som lokalt parti är Drevvikenpartiet engagerat för närdemokratin. Vi anser att närhetsprincipen
är grunden för en väl fungerande
demokrati. Avståndet mellan
politiker, kommunala tjänstemän
och invånare ska vara kort. För att
upprätthålla demokratin är det
viktigt att fler känner delaktighet
och ansvar för vad som händer i
samhället.

Drevvikenpartiet
drevvikenpartiet.se

mats.arkhem@huddinge.se
– Vi vill stärka EU:s yttre gränskontroller, stoppa förslaget om
länkskatt och delningsförbud på
internet, samarbeta för att minska
utsläppen i Östersjön, stoppa
planerna på tvångsmottagande av
migranter, förstärka gränsöverskridande arbete mot terrorism
och behålla goda handelsrelationer
med Storbritannien. Vi vill också
att svensk djurhållning ska vara en
förebild för EU och skapa utbildningsmöjligheter över gränserna.

Sverigedemokraterna
huddinge.sverigedemokraterna.se

Grönare Europa

EU ska skydda oss

Kraftfullt miljöarbete

Tomas Selin (C)

Jelena Drenjamin (M)

Anders Lönroth (MP)

tomas.selin@huddinge.se
– Vi vill se ett grönare och mer
demokratiskt Europa. Våra friheter
och rättigheter måste garanteras
i varje medlemsland och unionen
som helhet. EU innebär att jobb
skapas när företagens marknader
växer, regioner kan växa över landsgränser och våra elever får chans
att vara med i gränsöverskridande
samarbeten. Det vill vi värna. Med
EU kan vi göra ännu mer för våra
hav och sjöar, och för klimatet.

Centerpartiet
centerpartiet.se/huddinge
16

jelena.drenjamin@huddinge.se
– För det första bör EU fokusera
på att stoppa gränsöverskridande
brottslighet genom mer europeiskt
samarbete. För det andra måste
invandringen till Europa bli mer
kontrollerad och rättvis för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande.
För det tredje måste tillväxten i
Europa kunna ske i kombination
med minskade utsläpp. Vi vill ha ett
EU som skyddar oss individer, vår
demokratiska livsstil och vår planet.

Moderaterna
moderaterna.net/huddinge

anders.lonroth@huddinge.se
– Miljöpartiet vill att EU går i
spetsen för det internationella
klimatarbetet, att EU bedriver ett
mer kraftfullt miljöarbete som
värnar biologisk mångfald, stoppar
skadliga kemikalier, säkerställer ett
hållbart fiske och ställer om till ett
ekologiskt jordbruk. Och att EU
stärker sitt arbete med mänskliga
rättigheter genom att utveckla
bättre verktyg för att bekämpa
kränkningar av dessa rättigheter.

Miljöpartiet
mp.se/huddinge

Vad
foku

De tio p
presenter
Europaparla
på
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Leda omställningen

Fokus på frihandel

Sara Heelge Vikmång (S)

Karl Henriksson (KD)

sara.heelge-vikmang@huddinge.se
– EU ska fortsätta vara ledande
i klimatomställningen. Utsläpp
av växthusgaser ska minska och
andelen förnybara energikällor öka.
Parisavtalet 2015 var ett historiskt
steg, men nu måste EU och resten
av världen genomföra avtalet och
visa att kampen mot klimatförändringar inte stannar vid ord.
Ambitionen behöver öka för att nå
Parisavtalets mål om att begränsa
temperaturökningen till 1,5 grader.

Socialdemokraterna
socialdemokraterna.se/huddinge

d ska EU
usera på?

partierna i kommunfullmäktige
rar sina viktigaste frågor i valet till
amentet. Det finns mer information
partiernas egna hemsidor.
Vårt Huddinge #2 2019

karl.henriksson@huddinge.se
– EU borde fokusera på att genom
frihandel och gemensamma visioner på till exempel miljöområdet få
ett mer framtidsinriktat och hoppfullt Europa. Samtidigt bör inte EU
gå in och styra över våra socialförsäkringar eller arbetsmarknadslagstiftning, utan fokus ska ligga på
kärnuppgifterna. Vi står upp för
människors lika värde och att EU
ska ha en fredsbevarande roll, som
var tanken då unionen bildades.

Kristdemokraterna
huddinge.kristdemokraterna.se

Stå upp för rörlighet

Gå och rösta 26 maj!

Malin Danielsson (L)

Lars Björkman (HP)

malin.danielsson@huddinge.se
– Det är viktigt att EU fortsätter
stå upp för den fria rörligheten
och samtidigt klarar av att jobba
med miljö och klimat eftersom
detta är gränsöverskridande frågor.
Stoppa EU:s subventioner till fossila bränslen, gör det lätt att åka
tåg inom hela EU, förbjud vissa
engångsartiklar av plast och sätt en
avgift på plast som inte återvinns.
Mer samarbete, inte mindre, behövs
i dessa frågor!

Liberalerna
huddinge.liberalerna.se

lars.bjorkman@huddinge.se
– Som lokalparti deltar Huddingepartiet inte i EU-valet. Vi tar en
oberoende ställning till EU och våra
medlemmar röstar på vad de själva
anser vara rätt. Jag vill ändå skicka
med en viktig fråga till EU-delegaterna: ta krafttag för att minska
de klimatpåverkande utsläppen.
Och sist men inte minst, en positiv
uppmaning till Huddingeborna:
utnyttja din demokratiska rättighet
– gå och rösta 26 maj.

Huddingepartiet
huddingepartiet.se
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Inga och Marie hjälper
företag utveckla teknik
Huddinge kommun är
testmiljö i ett femårigt EUprojekt som arbetar med
välfärdsteknik för äldre
i Stockholmsområdet:
Stockholm Digital Care
(SDC).
– Projektet bidrar till att det kommer ut bra produkter på marknaden, men det handlar också
om bättre omsorg och bättre
arbetsmiljö, säger Katarina Völgy,
utvecklingsledare IT på socialförvaltningen och projektledare för
Huddinges testmiljö.
På Rosendalsgården äldreboende
ska de boende testa något som ser
ut som helt vanliga armbandsur –
fast snyggare, men som är betydligt
mer än så.
Uret är ett trygghetslarm och
innehåller både GPS och andra
funktioner som kan signalera när
något händer med bäraren. Det
som nu ska testas är ett automatiskt
larm som går när bäraren ramlar.
När så sker skickas ett larm till
personalen via en app.
– Det ska bli intressant att testa.
Jag kommer nog att känna mig
tryggare eftersom jag inte själv
behöver larma om något händer,
säger 88-åriga Inga Edsmar, en av
sju boende som ska delta i klocktestet under åtta veckor.
Hon har sedan tidigare ett
konventionellt trygghetslarm runt
halsen, det måste hon själv aktivera.
I framkant

Rosendalsgården är Huddinges
testmiljö för ny välfärdsteknik. Det
innebär att företag får möjlighet att
testa sina nya produkter i en verklig
miljö.
En minst lika viktig fördel är
att både personal och boende får
möjlighet att delta aktivt i verksamhetsutvecklingen och lära sig mer
om nya arbetssätt.
Vårt Huddinge #2 2019

mer om SDC

Marie Karlsson, undersköterska, och Inga Edsmar, boende på Rosendalsgårdens äldreboende sedan 2017, tittar på en av de nya larmklockorna.

– Det är oerhört värdefullt för
oss att få vara testmiljö, eftersom
vi får möjlighet att påverka hur
produkterna utformas, säger
Katarina Völgy.
– Vi ser också att de boende tycker
att det är intressant att vara med
och att det har ökat deras nyfikenhet för ny teknik, säger Marie Karlsson, undersköterska.
Resultaten från testet ska så småningom sammanställas i en rapport
till EU. Såväl test som rapport blir

Huddinge
kommun deltar
i det femåriga
EU-projektet
Stockholm
Digital Care
(SDC) tillsammans med
Stockholms
stad, Nacka
kommun,
Stockholms
läns landsting
och forskningsinstitutet
Research Institutes of Sweden
(RISE). Målet
är att skapa
tillväxt för små
och medelstora
företag som
arbetar med
välfärdsteknik
för äldre i
Stockholmsregionen. Huddinge kommun
erbjuder en
testmiljö dit
företagen kan
komma för att
få testa ännu ej
färdgutvecklade
produkter hos
slutanvändaren. Det ska
i sin tur göra
att produkten
anpassas till
användaren och
dess behov.

också viktiga delar av socialförvaltningens verksamhetsutveckling.
– Det vi gör bidrar till att utveckla
omsorgen och att göra den mer
individanpassad. På så vis kan vi
öka tryggheten för individen,
säger Katarina Völgy.
– Testerna kan leda
till ny teknik, nya
arbetssätt och viktig
kunskap inför framtida upphandlingar.
läs mer
om olik
mikael jeppe
EU-rela
a
te
bland a rade projekt,
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JOURHEM

– Har man möjlighet tycker jag man ska prova att
vara jourhem, säger Carola Samuelsson.
Tillsammans med sin familj har hon i snart sex år
tagit emot barn som behöver placeras akut utanför
det egna hemmet.

Carola öppnar
sitt hem för barn
som behöver hjälp
Carola Samuelsson arbetar åt
Jourhem Syd som är ett samarbete
mellan Huddinge, Haninge, Nacka,
Nynäshamn, Salem och Värmdös
kommuner. Carola har själv fem
barn och flera barnbarn och växte
upp i ett hem som tog emot fosterbarn.
– I min familj tycker vi väldigt
mycket om barn, vi är en sådan där
familj som tar hand om varandra.
Tanken att bli jourhem väcktes
när en av kunderna i Konsumbutiken där Carola arbetade nämnde att
hennes familj var jourhem.
– Jag hörde med mina barn och
man om hur de såg på saken för det
är ett uppdrag som involverar alla i

familjen så det är viktigt att alla är
med på det, säger Carola.
Familjen var positiv och Carola
tog tjänstledigt ett år. Att vara
jourhem passade dock familjen så
bra att hon inte gick tillbaka till sin
gamla arbetsplats utan sa upp sig.
Det finns olika kontrakt och avtal
för jourhem.
Olika problematik

Carola är kontrakterad och får en
fast arvodesersättning oavsett om
familjen har en placering eller inte,
kravet är att hon är hemma på heltid. Hon tycker det är svårt att ge en
heltäckande bild av vad det innebär
att vara jourhem.

– Det är svårt för alla barn har
olika problematik och hemförhållanden. Ibland kan det vara ganska
lätt men det kan också vara tufft för
det finns ju en anledning till att de
placeras.
Carola tar helst emot små barn
eftersom hon gärna vill ha fullt upp
om dagarna. Att gå ensam hemma
när barnen är i skolan är inte hennes grej, då blir hon lätt lite rastlös.
– Det yngsta barnet vi har tagit
emot var två månader, det fungerade jättebra! Våra egna barn bor
inte hemma längre men de två
yngsta gjorde det när vi började
som jourhem och jag tror det är bra
om de egna barnen inte är i samma

”Jag tycker man
ska prova om
det passar att
vara jourhem”,
säger Carola
Samuelsson.

Bosse Källström: ”Omväxlande att
– Det är omväxlande att
vara jourhem, alla barn
är olika och man vet
aldrig vad man får. Men
det är också det som är
lite av charmen, säger
Bosse Källström som varit
jourhemsförälder i nio år.
Bosse Källström beskriver det som
att han befann sig i en form av
”existentiell kris” för nio år sedan
och inte riktigt visste vad han skulle
göra när han blev stor.
Hans sambo, som är polis, jobbade då med brott i nära relationer
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och stötte ofta på jourhemsplacering av barn och ungdomar.
– Hon trodde det kunde passa
mig men jag visste inte ens vad det
innebar. Jag har aldrig varit rädd för
förändringar så när Jourhem syd
bjöd in till infokväll gick vi dit och
kände att vi ville ställa upp.
När de bestämt sig följde
djupintervjuer, hembesök och
registerutdrag innan de godkändes.
Bosses barn var små då så familjen
beslöt att ta emot tonåringar för
att undvika onödiga konflikter, till
exempel, konkurrens om de egna
barnens prylar.
En del av tonåringarna Bosse

tagit emot har haft egna problem
att jobba med, i andra fall har det
varit nära vuxna som haft problem.
– Jag är som Pippi Långstrump,
går in i nya situationer med inställningen att det här har jag aldrig
gjort förut så det klarar jag säkert.
Jag tror att man måste ha den synen
för ibland är det ”a walk in the park”
och andra gånger kan det vara
riktigt tufft.
– Visst får vi en del information
om ungdomarna som placeras men
den visar sig ofta inte vara hela sanningen. Men, det finns ju alltid en
anledning till att barn och unga tas
om hand av samhället.

Bosse Källström
har varit jourhemsförälder i
nio år. Han är
även ordförande
i kommunens
kultur- och
fritidsnämnd.
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JOURHEM
FAKTA
jourHEM är
privatpersoner
som i sitt
eget hem tar
emot barn,
ungdomar
eller föräldrar
med barn
som behöver
akut placering
utanför det
egna hemmet.
FAMILJEHEM

är privatpersoner som i
sin bostad, och
för en längre
tid, tar emot
barn eller
ungdomar som
inte kan bo
kvar hemma.
mer att läsa

på huddinge.se/
jourhem-syd.

åldersgrupp som de barn man tar
emot, säger Carola.
Målsättningen är att barn ska bo
i jourhem i max sex månader men
det är inte ovanligt att placeringen
blir längre.
– Jag hade gärna sett kortare
placeringar med tanke på barnets

bästa. Bor de här i sex månader eller
längre hinner de rota sig och då kan
det vara tufft att tvingas flytta igen.
Får utbildning

Som jourhem erbjuds man utbildning i olika ämnen och man får
vägledning en gång i månaden. Då

träffar man andra jourhemsföräldrar och handläggare från kommunen.
– Träffarna är jättebra! Alla har
tystnadsplikt och man får tillfälle
att ventilera olika frågor och dela
med sig av tips och idéer, säger
Carola.

vara jourhem”
Ett socialt intresse och att bry sig
om människor tror Bosse är bra om
man funderar på att bli jourhem.
– För mig har det också varit
avgörande att ha frihet att odla
egna intressen och exempelvis
kunna hoppa in som lärarvikarie
eller spela en runda golf på dagtid
när jag haft ungdomar som funkat
i skolan.
– Har man ungdomar så händer
det grejer, de ringer från skolan, de
kan ha snattat eller man kan få åka
ut mitt i natten och hämta upp dem
nånstans. När man ska ta emot en
ny placering har man en inställelsetid på några timmar, jour är ju jour.
Vårt Huddinge #2 2019

Placering i jourhem sker under
en begränsad tid. Bosses erfarenhet
är att det av olika anledningar ofta
handlar om längre perioder.
Viktigt vara tydlig

– Eftersom det ändå är under en
begränsad tid är det viktigt att vara
väldigt tydlig både mot sig själv och
barnet att ”nu ska du landa här och
ta det lugnt, komma i ordning i
skolan och efter en tid ska du flytta
hem igen eller någon annanstans. ”
Som jourhemsförälder är det viktigt att ha en realistisk inställning
till sin förmåga att hjälpa.
– I början var varje unge ett

projekt som jag skulle få ordning på
men du lär dig rätt fort att du inte
kan ”rädda” alla hur mycket du än
anstränger dig.
– I vissa fall är det nåt annat som
behövs och när man får skäll får
man inte ta det bokstavligt, säger
Bosse och drar sig till minnes när
de skulle tapetsera om och flyttade
på en tavla.
Bakom tavlan hade en tonåring
uttryckt sin frustration och skrivit
”Jag blir galen på Bosse”.
– Och det var ju sant för jag försökte få ordning på hen, säger Bosse
Källström.
KRISTINA EDER
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NÄRINGSLIV & SKOLA

Historisk UF-prestation
av Huddingeföretag

Språkintroduktionseleverna Rohullah Rizwani, Shahram Rafiee, Masoud Sedighi, Mohammed Ewaz Amini och Hadi Karimi är taggade
inför SM-finalen i Ung Företagsamhet.

Huddingeföretaget Tillsammans
UF skapade nyligen historia
vid regionfinalen i Ung
Företagsamhet. Genom
en andraplats i kategorin
Årets Vara lyckades de
som första företag från ett
språkintroduktionsprogram i
Stockholmsområdet kvalificera
sig till SM i Ung Företagsamhet.
– Det vi ser är resultatet av drygt 20 års
medvetet arbete med ung företagsamhet, det här är något både kommun och
näringsliv tycker är viktigt och också stöttar på olika sätt, säger Michael Lindquist,
utvecklingsledare på barn- och ungdomsförvaltningen i Huddinge kommun.
Tillsammans UF tillverkar och säljer
nyckelringar och armband som berättar
en historia om hur företagets medlemmar
kom till Sverige som nyanlända och deras
drömmar.
– Vi har lärt oss att jobba tillsammans
22

mer om UNG FÖRETAGSAMHET

UF-företagande är en utbildning i
företagande för gymnasieelever. Under
ett läsår får elever driva egna företag
i så kallade UF-företag tillsammans
i grupp med riktiga varor och tjänster och går då igenom ett företags
hela livscykel, från start och drift till
avveckling. Efter UF-året får eleverna
med sig erfarenhet och kunskap om
företagande. UF-företagarna väljer
själva affärsidén som de vill jobba med,
undersöker marknaden och skaffar
startkapital. (ungforetagsamhet.se)
och att våga prata med andra, och vi har
lärt oss en massa nya svenska ord och hur
man driver företag, säger de i en artikel på
Ung Företagsamhets hemsida.
6–7 maj är det dags för SM-final i
Stockholmsmässan.
– Vi är taggade. Det är viktigt för oss att
skapa gemenskap och inspirera till respekt
för andra människor.

Ytterligare ett UF-företag från Huddinge lyckades kvalificera sig till SM-finalen. Det rör sig om PartyLouder UF, från
Östra gymnasiet, som erbjuder uthyrning
av högtalarsystem till bland annat fester.
Företaget kom tvåa i tävlingen Årets
Tjänst.
Fler framgångar

Under regionfinalen utsågs dessutom
Sjödalsgymnasiet till Årets UF-skola i
Stockholmsregionen i konkurrens med
120 andra skolor.
Det är ingen slump att Huddinge år
efter år visar framfötterna när det gäller ung företagsamhet, menar Michael
Lindquist.
– Sedan 2011 erbjuds lärare i grundskolan utbildning i entreprenörskap och det
betyder att många elever får arbeta med
detta. UF-arbetet gör att eleverna utvecklas både socialt och kunskapsmässigt, de
får med sig kompetenser som behövs på
universitet och högskolor och i yrkeslivet,
säger han.
mikael jeppe

Vårt Huddinge #2 2019

NÄRINGSLIV

Lättare att hitta
rätt för företag
Huddinge kommun samordnar
sitt stöd vid nyetableringar och
till företag som vill förändra
sin verksamhet i en ny tjänst:
Företagskompassen.
Tanken är att företagare vid ett
och samma tillfälle ska få träffa
alla de kompetenser som behövs
i ett aktuellt ärende. Både
kommunala handläggare och
företrädare från lantmäteri och
brandförsvar.
– Det här är efterfrågat och jag tror att det
verkligen kommer att underlätta för våra
företag och företagare. Det kan bland annat
handla om bygglov, tillstånd av olika slag
och brandsäkerhet, säger Agneta Persson
Hellsten, företagslots i Huddinge kommun.
En nyetablering eller verksamhetsförändring i ett befintligt företag i kommunen kan
kräva många olika kontakter med kommunen. Som företagare kan det vara svårt att
veta vilka tillstånd som behövs och i vilken
ordning de ska sökas.
Genom att erbjuda företag och företagare en träff med de olika kompetenser som
behövs i ett ärende hoppas man underlätta
för företagen att orientera sig i myndighets-

världen. Det finns dock två grundkrav: att
företaget har en lokal och att det behövs
kompetenser inom minst två områden.
– Det är rådgivande möten som ska
hjälpa företagen att komma vidare i
processen. Det handlar om vilka tillstånd
som krävs, vilka handläggare de behöver
kontakta och i vilken ordning. Några beslut
fattas inte, säger Agneta Persson Hellsten
och berättar att 20-talet handläggare är
involverade i den nya tjänsten.
Lanseras på allvar i höst

Företagskompassen träffas två timmar
varannan fredag och hinner med att hjälpa
två företag per gång.
– Det finns två sätt att anmäla sig till
Företagskompassen, bland annat via en
särskild e-tjänst som nås via kommunens
hemsida. På sikt är det också tänkt att vi
från kommunens sida på olika sätt ska
fånga upp företag som behöver den här
hjälpen och föreslå att de anmäler sig till
Företagskompassen, säger Agneta Persson
Hellsten.
Just nu pågår försöksverksamhet och den
beräknas vara klar till sommaren. Därefter ska tjänsten utvärderas och eventuellt
knådas till lite innan den lanseras på bred
front till hösten.
mikael jeppe

Rosanna Gatti föreläser om vikten av
återhämtning och god hälsa för kvinnor som driver företag på Södertörn.

Nätverksträff
för kvinnliga
företagare
gav mersmak
nätverksträffen för kvinnliga
företagare på lunchcafét Rå och så
i Huddinge centrum blev mycket
lyckad. De 25 platserna tog slut på
mindre än 24 timmar.
På träffen berättade tre
kvinnliga entreprenörer om deras
företagsresa. Det hölls också
en inspirationsföreläsning om
vikten av välbefinnande och hälsa
i ett hektiskt liv, och samtalades
företagare emellan.
– Vi uppnådde syftet med
kvällen – att få kvinnliga företagare
att mötas och få nya kontakter,
och att lyssna in hur det är att
vara företagare i Huddinge, säger
Pia Forsberg, näringslivschef i
Huddinge kommun.
– Vi hann inte med allt på bara
två timmar så vi planerar en ny
träff till hösten.

Ny förvaltning för gymnasier och jobb
huddinge kommun har beslutat
att inrätta en gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltning som ska stötta
den nybildade gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden i arbetet
med att öka möjligheterna för högre
studier. Förvaltningen ska också utveckla
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formerna för de som står utanför
arbetslivet att ta steget in och hjälpa
invånarna till egen försörjning. Den
övertar gymnasie- och vuxenutbildning
från barn- och utbildningsförvaltningen
och arbete och försörjning från tidigare
social- och äldreomsorgsförvaltningen.

Rosanna Gatti på Yogagatti, Malin
Hernström från Unbakery och
Miriam Andersson på Rå och så
berättade om deras företagsresa.
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PRISTAGARE KULTUR & FRITID

Hanna Lindholm är årets
Hanna Lindholm,
Madeleine Engfeldt Julin,
Janne Wedlund och sex
unga spelare i Huddinge
Hockey prisas inom kort
för sina insatser inom
kultur- och idrottsområdet.
Ceremonin hålls på
Huddingedagen i
Sjödalsparken 25 maj.
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Det kom in totalt 123 nomineringar. Det var med andra ord ett
svårt jobb för priskommittérna att
vaska fram vinnare i de fyra olika
kategorierna.
Huddinge kommuns idrottspris
2019 går till en av Sveriges bästa
långdistanslöpare: Huddinge AIS:s
Hanna Lindholm.
– Jag blev superglad när jag fick
beskedet, jag hade inte förväntat
mig detta. Det är roligt att bli
uppmärksammad, det är trots allt
en ganska anonym tillvaro att vara

idrottare i Stockholmsområdet,
säger Hanna Lindholm.
När den här intervjun görs via
telefon håller hon på att förbereda
sig inför en halvmara i holländska
Venlo.
– Det blir säsongsdebut för min
del, säger Hanna Lindholm som
bland annat prisas för sin fantastiska utveckling när hon sprang in
på näst bästa svenska tid genom
tiderna i Valencia maraton i
december. Det motsvarade topp 20
i Europa 2018.

Hanna Lindholm är årets
idrottspristagare.
Bilden togs i
samband med
en halvmara i
Holland i slutet
av mars 2019.
Hanna kom 3:a
på en timme
och tolv minuter,
personligt
rekord med 1,5
minuter.
Vårt Huddinge #2 2019
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Årets pristagare
Huddinge kommuns kulturpris 2019
går till Madeleine Engfeldt Julin

Motivering: Årets vinnare av Huddinge kommuns
kulturpris har en förmåga att skapa fantastiska
mötesplatser. Vid sidan av sitt eget konstnärskap
har hon genom sin noggrannhet, professionalitet
och inkluderande ledarstil bidragit till att fler vill
engagera sig för konsten i Huddinge kommun.
Madeleine Engfeldt Julins initiativförmåga och
engagemang märks bland annat genom hennes
arbete med Huddinge Vårsalong, som blivit en
ansedd publikdragare för hela kommunen. Tack
vare Madeleines insatser blir Huddinge en bättre
kulturkommun!
Huddinge kommuns pris för ideella
insatser går till Janne Wedlund
på Seniornet

Motivering: Seniornet förmedlar kunskap i
sin öppna verksamhet kring allt från vikten
av källkritik, att hantera smarta telefoner och
surfplattor, utbildning i olika webbaserade program
samt mycket mera. Janne Wedlund är uppskattad
för sitt engagemang och att han guidar seniorer
kring datorer och smarta telefoner. I en tid där
över tio procent av befolkningen i Sverige står
utanför utveckling av digitalisering och dess krav
på medborgarnas kunskap, bidrar Seniornet till att
hjälpa och inkludera seniorer i dagens samhälle.

VÄLKOMMEN NI
EMO
PÅ PRISCER RKEN
A
I SJÖDALSP 12.30.
25 maj kl.

idrottare
Hanna Lindholm har alltid älskat
att träna och har tidigare bland
annat spelat fotboll. Det dröjde
ända till 2010 innan hon ”upptäcktes” och började att löpträna på
allvar i en klubb.
Sedan dess har det blivit många
distanslopp runt om i Europa.
Hon springer sällan kortade än
5 000 meter, som längst ett helt
maraton.
– Det är en enkel och flexibel träningsform. Jag är otroligt tävlingsinriktad, gillar att driva på mig själv
Vårt Huddinge #2 2019

och att se hur jag utvecklas, säger
Hanna Lindholm som också har
haft sin beskärda del av skador.
Som idrottspristagare får hon
20 000 kronor. Lika mycket som
vinnarna i två andra priskategorier,
medan talangstipendiet på 5 000
kronor delas mellan vinnarna.
– Jag har inte så många sponsorer
så pengarna kommer väl till pass.
Jag behöver bland annat vara ledig
en del från jobbet, säger Hanna
Lindholm.
mikael jeppe

Stipendium för unga talanger
går till hockeyspelarna Emelie Ohlsson,
Moa Carlsson, Johanna Karlsson,
Thea Johansson, Saga Broman och
Ella Sköldebäck

Motivering: Årets unga talanger har vilja, talang
och tempo som få andra. De spelar alla i Huddinge
Hockeys både dam- och pojkverksamhet och
damlaget har redan tagit plats i Damettan östra.
Förra året var de med och vann en historisk seger
med distriktslaget i den riksomfattande turneringen
Stålbucklan. Deras engagemang och prestationer
gör dem till viktiga förebilder, som inspirerar
och möjliggör för fler tjejer att utvecklas och nå
framgångar, inom en mansdominerad sport.
Huddinge kommuns idrottspris 2019
går till Hanna Lindholm

Motivering: Hanna Lindholm är en av Sveriges
bästa långdistanslöpare och har haft en
fantastisk utveckling. I augusti 2018 sprang hon
EM i Berlin och i december Valencia Marathon
på den näst snabbaste tiden hittills i Sverige.
Hon har tillhört den svenska eliten under flera år
och tillhör nu även den europeiska eliten (topp
20). 2019 kommer hon att tävla för Sverige i VM
i Qatar. Hanna tävlar till vardags för Huddinge
AIS som bildades 1955 och som fått fram många
framgångsrika idrottare genom åren.
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HUDDINGEDAGEN MED JAZZ & BLUES

Snart dags för årets
stora familjefest
hålltider
LördAG
25 MAJ

foto Thomas Henr iksson

Drop in-vigslar, pröva påverksamhet, anhöriglopp
och loppmarknad.
26:e upplagan av
Huddingedagen 25 maj
innehåller det bästa från
i fjol, men också flera
nyheter, bland annat
ska flera profiler inom
kultur- och fritidsområdet
uppmärksammas.
Huddingedagen i Sjödalsparken kan
beskrivas som en stor familjefest
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utan entréavgift. 2018 kom cirka
5 000 besökare för att bland annat
fynda på loppmarknaden, prata
med politiker och poliser, pröva på
en massa olika idrotter och fika. En
del passade också på att gifta sig. De
här aktiviteterna blir av även i år.
– Jag vill passa på att puffa för
anhörigloppet som startar klockan
12. Loppet, som är en kilometer
långt, är ett sätt att uppmärksamma
de som tar hand om anhöriga och
hur viktiga deras insatser är. Loppet
är öppet för alla, säger Carin Lötvall,
eventkoordinator för Huddingedagen.

Kl. 10.00
Aktiviteterna
drar igång.
11.30
Medaljörer i
olika mästerskap uppmärksammas.
11.45
Uppvärmning
och tal inför
anhörigloppet
som startar
klockan 12.
12.10
Kören The
voice of
Rockville
underhåller.
12.30
Pris- och
stipendieutdelning.
13.00
Uppträdande
av Lise &
Gertrud med
Kulturskolan.
16.00
Familjedagen
är slut.

Det blir också underhållning i
form av ungdomskören The voice
of Rockville, cello- och artistduon
Lise & Gertrud och Kulturskolan.
Nytt för i år är bland annat att
personer eller grupper som har
gjort värdefulla ideella insatser på
kultur- och fritidsområdet prisas
från en tillfällig scen i Sjödalsparken.
– Det blir något för alla, säger
Carin Lötvall.
mikael jeppe

Fotnot: Det finns mer
information på huddinge.se/
huddingedagen.
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HUDDINGEDAGEN MED JAZZ & BLUES

Härlig mix på
Jazz & Blues
Huddinge Jazz & Blues
bjuder i år på en blandning
av blues, visor, jazz, bossa
nova och storbandsmusik.
Årets stora affischnamn
är Sharón Clark från
USA. Men det finns fler
anledningar att besöka
Sjödalsparken 24–25 maj,
bland annat nya svenska
jazzstjärnan Amanda
Ginsburg och veteranen
Roger Pontare som tolkar
Sinatra tillsammans med
Huddinge Big Band.

– Det blir en historisk resa också i
år, där flera av våra artister bjuder
på hyllningar till några av bluesens
och jazzens stora, som Bessie Smith,
Vårt Huddinge #2 2019
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Det brukar komma mycket folk på Huddinge Jazz & Blues.

Aretha Franklin, Oscar Peterson
och Frank Sinatra, säger Karin
Lundmark, ordförande i Huddinge
jazzförening.
Meta Roos tar täten

Meta Roos är precis som i fjol festivalens konferencier.
– Meta Roos har en direkt och
självklar publikkontakt, säger Karin
Lundmark och tillägger:
– Och så blandar vi med visjazz
och bossa nova. Jag hoppas och
tror att årets program kommer att
tillfredsställa många.
Festivalen, den 28:e i ordningen,
är som vanligt gratis och arrangeras
av Huddinge jazzförening och Huddinge kommun.
mikael jeppe

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

Meta Roos är
konferencier
för musikfesten
även i år.
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HUDDINGEDAGEN MED JAZZ & BLUES

Sharón Clark
gör exklusiv spelning i Huddinge

Jazzsångerskan Sharón Clark uppträder för utsålda
hus runt om i världen. På förra turnén sjöng hon
bland annat inför 50 000 jublande fans i Taiwan.
25 maj gör Sharón Clark, som ofta kallas för
Sarah Vaughans arvtagerska, en exklusiv spelning
på Huddinge Jazz & Blues tillsammans med
Mattias Nilsson Trio.
– Det blir musik från The Great
American Songbook. Hon vet
vad hon sjunger om och även
om en del låtar har förekommit
i 1 000-tals olika tolkningar så
lyssnar man när hon sjunger, det
går rätt in, säger Mattias Nilsson,
jazzpianist och frontfigur i Mattias Nilsson Trio.
Han träffade Sharón Clark för
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första gången i samband med
ett besök i New York 2012.
– Jag gick på en rad konserter,
klubbar och jamsessions. Sharón
Clark dök upp på många av de
ställen jag var på och vi fick på så
vis möjlighet att lyssna på varandra. Och så en kväll, på jazzklubben Smoke tror jag att det var,
gjorde vi ett nummer tillsam-

Sharón Clark
gör en exklusiv
spelning i Huddinge kompad
av Mattias
Nilsson Trio.

mans, säger Mattias Nilsson.
På den vägen är det, som
det brukar heta. Ett par år
senare lyckades han locka
Sharón Clark till Sverige och
det har blivit flera turnéer
sedan dess. 2019 gör hon sannolikt bara ett stopp i Sverige
– på Huddinge Jazz & Blues.
– Det har varit en fantastisk resa från det att vi
möttes i New York och fram
till nu. Hon håller på att bli ett
namn i Europa och resten av
världen, säger Mattis Nilsson.
Trion består denna kväll
även av Matthias Petri, bas,
och Andreas Svendsen, trummor.
mikael jeppe

Vårt Huddinge #2 2019

HUDDINGEDAGEN MED JAZZ & BLUES

Program för Huddinge
Jazz & Blues 24–25 maj
FREDAG 24/5
17.00
Violet Green

Sex rutinerade svenska musiker hyllar
bluesens, soulmusikens och rockens
kvinnopionjärer ur ett historiskt perspektiv.

18.30
Amanda Ginsburg

Jazzsveriges nya stjärna och låtskrivare
Amanda Ginsburg sjunger svenska visor
i jazzrytmik influerad av bland andra
Monica Zetterlund.

20.00
Top Dogs De Luxe

10-årsjubilerande bluesbandet Top Dogs
spelar musik från amerikanska södern, här i
utökad lyxförpackning med blåssektion.

LÖRDAG 25/5
14.00
Leo Lindberg Organ Trio

Leo Lindberg med Erik Söderlind på gitarr
och Chris Montgomery på trummor spelar
standards i egen orgeltappning.

15.30
Nice Price

Nice Price med sångerskan Lena Swanberg
och multimusikern Daniel Bingert bjuder
på bossa nova, samba och ballader på
portugisiska.

17.00
Jan Lundgren, Ulf Wakenius,
Hans Backenroth, Kristian Leth

Några av våra mest internationellt kända
musiker ger en hyllning till legendaren och
jazzpianisten Oscar Peterson.

18.30
Sharón Clark

Den amerikanska jazzsångerskan Sharón
Clark har kallats Sarah Vaughans arvtagerska
och gett många utsålda konserter.

20.00
Roger Pontare och Huddinge
Big Band

Den färgstarke Roger Pontare sjunger
Frank Sinatras klassiska låtar uppbackad
av Huddinges eget eminenta storband.
Vårt Huddinge #2 2019
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PÅ GÅNG
UTSTÄLLNINGAR
1/4–26/4
huddinge vårsalong,
Östra Gymnasiet, Kvartettvägen
i Trångsund. 1/4 flyttades
utställningen från Huddinge
Kulturhus hos Folkes till
Östra Gymnasiet. Arrangör:
Konstgruppen. Huddinge
kommun är medarrangör. Mer
info: huddingevarsalong.se.

7/4–28/4
Nicos Terzis: Rapport
till Nikos Kazantzakis, Litografiska Museet

kl. 12–15, Sundby Gård.
Huddingekonstnären Nicos
Terzis visar sina illustrationer i
xylografi till Nikos Kazantzakis
bok Rapport till Greco. Med
enkla och tydliga bilder
illustrerar han Kazantzakis
inre värld. Mer info:
litografiskamuseet.se.

13/4–12/5
konstgjort! Samlingsutställning i Galleri garaget,
Fullersta gårdsväg 18. Mer info:
hkkvanner.se.

4/5–5/5
Mia poppe visar ”Kraft!”,
Magasinet, Juringe Gård kl. 12–
16. Kraft är det genomgående
temat. Fantasifulla akvareller
med den speciella lekfullhet
som kännetecknar Mia Poppes
måleri. Caféet är öppet.
Fri entré. Mer info:
segeltorpkultur.se.

5–26/5
Jenny Olsson – Djuptryck,
Litografiska Museet, Sundby
Gård kl. 12–15. Grafikern Jenny
Olsson är en konstnär som
arbetar med tid, minnen och
plats. Det främsta uttryckssättet
är genom grafiken som skapar
möjlighet att bygga bilder med
flera lager ovanpå varandra.
Träden, skogen och vatten
präglar hennes bildvärld och
landskapet har en central
plats i hennes konst. Mer info:
litografiskamuseet.se.
30

Här tipsar vi om arrangemang i Huddinge.
I Kultur- och fritidskalendern som följer med tidningen
finns aktiviteter som arrangeras av kommunen.

18/5–16/6

Söndag 28/4

lörDAG 14/5

utställning av och med

väggpaneler och invigning
av huddingeleden, Sundby

solfärgning,
Konstföreningen Bellis kl. 11–
13.30, Spelvägen 14, Trångsund.
Prova på solfärgning. Pris: 50
kr, kaffe/bröd 15 kr. Mer info:
belliskonst.se.

Huddinge Konstnärsklubbs
Vänner på Galleri Garaget,
Fullersta gårdsväg 18. Mer info:
hkkvanner.se.

APRIL
freDAG 26/4
Teater Sláva på Tonsalen
– Twine. Measure. Cut,

Tonsalen kl. 19–20, Kyrkogårdsvägen 2. Tre kvinnor, tre starka
röster spinner livstrådar med
bulgarisk sång. Föreställningen
bygger på de nordiska myterna
om de tre nornorna, Urd,
Verdandi och Skuld. De satt i
evig tid djupt ner i underjorden
vid Urds brunn, under
asken Yggdrasil där de vävde
människornas och gudarnas
livstrådar. Från 12 år. Pris: 180
kr, reducerat pris 100 kr.
Boka på tickster.com eller
teaterslava.org.

Tisdag 23/4
natur på bibblan

– Richard Vestin,
naturinformatör
hos Huddinge
kommun,
gästar Huddinge
huvudbibliotek
och berättar om valda
delar av nya Huddingeleden.
Mer info: facebook.com/
huddingenatur.

Lördag 27/4
loppis, Skogås centrum
kl. 11–15. Loppis med
Konstföreningen Bellis. Mer
info: belliskonst.se.

Söndag 28/4
vårbyken, Hagalunds

Tvätterimuseum kl. 12–14,
Masmovägen 20-22, Vårby.
Välkommen till Sveriges enda
tvätterimuseum! Visning kl.
12.15. Eld under grytorna och
sköljning vid klappbryggan
i Albysjön. Knyppling i
Röda stugan. Servering i
Tvättarbostaden. Pris: 20 kr.
Mer info: tvatterimuseet.se.

Gård kl. 9.30–13. Gå
tipspromenad eller låt barnen
upptäcka naturen med
naturbingo. Följ med på guidad
vandring på Huddingeleden
till Gladövik. Alla besökare
bjuds på grillkorv och fika.
Det hålls invigningstal kl.
10.30 och kl. 10.45 påbörjas
vandringen till Gladövik. I
samband med invigningen av
Huddingeleden visas på Sundby
gårds jordbruksmuséum
unika väggpaneler från Lisma
Corps de Logi. Mer info:
huddingehembygd.se och
huddinge.se.

MAJ
lörDAG 4/5
Classic Cars and Customs,

Sundby Gård kl. 10–16, Sundby
Gårdsväg 5. Stor bilmässa för
amerikanare. Entré: 100 kr. Mer
info: sundby-gard.se.

sönDAG 5/5
collage, Konstföreningen

Bellis kl. 11–13.30, Spelvägen
14, Trångsund. Prova på
Collage. Pris: 50 kr, kaffe/bröd
15 kr. Mer info: belliskonst.se.

lördag 18/5
Segeltorpsloppet,
Långängen i Segeltorp –
elljusspår, Gömmarens
naturreservat – kl. 11–14.
Spring för ett friskare Huddinge.
Minilopp för barn upp till 12 år
och lopp för ungdomar, damer
och herrar. Alla som deltar får
medalj. Get fit inspiration i
samarbete med Expose.

sönDAG 19/5
Stockholmsträffen för
Volvobilar, Sundby Gård kl.

10–16, Sundby Gårdsväg 5. Fri
entré. Mer info: sundby-gard.se.
Byk i Lövsprickningen,
Hagalunds Tvätterimuseum
från kl. 12, Masmovägen
20-22 i Vårby. Välkommen
till Sveriges första och enda
Tvätterimuseum. Visning
kl.12.15. Musikprogram
med Anneli & Ronny kl. 14.
Knyppling i Röda stugan.
Servering i Tvättarbostaden.
Mer info: tvatterimuseet.se.

sönDAG 12/5
Suomalainen äitienpäiväjuhla, ABF Huddinge

kl. 14–15.30, Kommunalvägen
26. Fira mors dag tillsammans
med Huddinges finska
föreningar. Det bjuds
på uppträdanden,
fika och en ros till
mor. Mer info:
huddinge.abf.se.

sönDAG 12/5
Rysslägret i Lisma
uppmärksammas,

Lisma herrgårdspark kl. 9.30.
Gunnel Jacobsen berättar om
krigsfångelägret från andra
världskriget som fanns där. En
gästbok och ett skrin tillverkat
av krigsfångarna ställs ut. Mer
info: huddingehembygd.se.

Dans i parken.

TISDAG 21/5
dansa i en
äkta folkpark,

Stortorpsparken kl. 18–21,
Tjäderstigen 16, Trångsund.
Dansa till Stone Age som spelar
pop och rock från 60-talet
och framåt. Dansen börjar kl.
19. Fri entré, gratis parkering
och försäljning av kaffe med
bröd och korv. Mer info:
stortorpsparken.se.
Vårt Huddinge #2 2019

För utförligare information och för ännu fler aktivitetstips, se
huddinge.se/pa-gang. Evenemangstips anmäls direkt på huddinge.se/pa-gang
eller skickas till Huddinge servicecenter, 141 35 Huddinge.

Allsång i parken fyller tio år.

sönDAG 26/5
marknad/loppis,
Stortorpsparken kl. 10–15,
Tjäderstigen 16, Trångsund.
Loppis kl. 11–15. Café och
grillstuga öppnar kl. 10. Mer
info: stortorpsparken.se.

valborgsmässofirande 30/4

onsDAG 29/5
sundby gårds bil- och mc,
Sundby Gårdsväg 5. Onsdagar
29/5–11/8 kl. 16.30–20. Fri entré.
Mer info: sundby-gard.se.

JUNI
TISDAG 4/6
dansa i en äkta folkpark,
Stortorpsparken kl. 18–21,
Tjäderstigen 16, Trångsund.
Dans till husbandet P-nuts. Fri
entré och gratis parkering. Mer
info: stortorpsparken.se.

SÖNDAG 9/6
Kartan – en bild av verkligheten?, Litografiska Museet

kl. 12–15, Sundby Gård. En
utställning om när kartan blev
en massprodukt genom den
litografiska tekniken. Vernissage
9 juni, pågår till 25 augusti. Mer
info: litografiskamuseet.se.

ONSDAG 12/6
allsång i parken 10 år,

Sjödalsparken kl. 15–16.30. Kom
och sjung med i Huddinges
egen allsång som fyller tio år.
Allsången leds av Jessie van
der Zwan och Marit Eriksson
tillsammans med kapellmästare
Ronny Lindgren och bandet
Lifslust. Mer info:
huddinge.abf.se.
Vårt Huddinge #2 2019

15 juni anordnas spelmansbyken
på Hagalunds Tvätterimuseum.

lörDAG 15/6

stortorpsparken kl. 18–22, Tjäderstigen 16, Trångsund.
Mariakören sjunger in våren ackompanjerad av organisten
David Strandberg. Vårtal av Bo Källström, ordförande i kulturoch fritidsnämnden. Dans på nya dansbanan till husbandet
P-Nuts. Dessutom lotteri, chokladhjul, caféer, försäljning av
korv, godis, popcorn med mera. Parken öppnar kl. 18, brasan
tänds kl. 20. Fri entré och gratis parkering i mån av plats. Mer
info: stortorpsparken.se.
flemingsberg/visättra, Visättra sportcentrum kl. 18,
Kvarnängsvägen 1. Elden tänds kl. 20.15. Det blir bland annat
kör och eldshow men också lotterier, fiskdamm, backklättring
och servering av korv. Aktiviteterna slutar kl. 21.30. Arrangör:
Huddinge scoutkår.

SPELMANSBYKEN, Hagalunds
Tvätterimuseum kl. 13–15,
STUVSTA vid vattentornet, Kallkärrsklinten. Fackeltåg
Masmovägen 20-22 i Vårby.
från
Stuvstakyrkan kl. 20. Elden tänds när fackeltåget når
Spelmansdag vid Hagalunds
Kallkärrsklinten kl. 20.30. Servering med fika, korv och popcorn.
Tvätterimuseum. Musikprogram
Vårtal och körsång av Chorus Celeste och barnkören Sing.
i trädgården från kl. 13 och
Firandet avslutas med en eldshow kl. 21.30 (cirka). Arrangör:
öppet i tvätterimuseet. Servering
Equmenia
Stuvsta.
i Tvättarbostaden. Pris: 20 kr.
Mer info: tvatterimuseet.se.
sjödalsparken kl. 17–21.30. Parken öppnas kl. 18. En glad
barnens fest i parken,
ton sjunger vårsånger kl. 18.30 och kl. 19.30, vårgudtjänst i
Stortorpsparken kl. 12–16,
Huddinge kyrka kl. 19.30. Fackeltåg från kyrkan kl. 20, brasan
Tjäderstigen 16, Trångsund.
tänds och vårtal av kommunstyrelseordförande Daniel Dronjak
Barnens festdag! En massa
kl. 20.15. Kl. 20.30 sjunger ungdomskören The voice of
aktiviteter som är gratis för
Rockville och kl. 21 blir det fyrverkerier. Det blir även minitivoli,
alla barn. Ansiktsmålning,
korv- och kaffeservering, lotteri och godis. Arrangör: Huddinge
ponnyridning, träffa Skye
IK och Huddinge kommun.
från Paw Patrol och barnens
långängen kl. 18–22, i slutet av Tjädervägen, Segeltorp.
världsmusik med Folkbus.
Sång och musik, vårtal, tivoli och försäljning. Körsång
Försäljning av
kl. 19.30 och vårtal kl. 19.45. Brasan tänds kl. 20 och
sockervadd, korv
fyrverkeri kl. 21.45. Fri entré. Arrangör: Segeltorp
med bröd, popcorn
kulturförening.
Mer inf
och godis. Fri
o
trehörningen kl. 18. Brasan tänds kl. 19
om fira
entré och gratis
ndeT
(cirka). Musik, kaffe, bulle, dricka och korv
på valbo
parkering. Mer
med bröd. Arrangör: Stuvsta Villa- och
r
g
på
info: stortorpshuddin
trädgårdsförening.
g
e.se/
parken.se.
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Följ testcyklister
på sociala medier

U

ngefär 80 procent av alla bilresor
är kortare än 4 kilometer. De korta
resorna har en stor miljöpåverkan
eftersom det är de första kilometrarna som
ger upphov till mest utsläpp per kilometer.
För att nå FN:s tvågradersmål och för att
nå klimatlagen som riksdagen beslutade
2017 och som säger att Sverige ska vara
klimatneutralt senast 2045, krävs att vi
både kör energieffektivare bilar och att vi
förändrar våra resvanor och vårt resebeteende. Vi behöver tänka efter och fundera
över i vilka situationer vi behöver använda
bilen och när den inte behövs.
Mot den bakgrunden och med tanke
på att Huddinge kommun har som mål
att öka cykelresorna i kommunen startade
Energi- och klimattrådgivningen ifjol projektet Testcyklist och i år kör vi igen. Huddingebor har kunnat anmäla intresse för att
bli en testcyklist för att under april och maj
testa en elcykel och på så sätt resa klimatsmart. De korta bilresorna kan ofta bytas ut
mot cykeln och projektet vill uppmuntra
fler att välja cykeln istället för bilen när det
är möjligt. Vi vill att fler ska få upp ögonen
för att elcykeln är ett smidigt transportmedel både för arbetspendling och för att
sköta vardagsbestyren med hämtning på
förskola och middagshandlande. Testcyklist
2019 sträcker sig dessutom över fler kommuner då invånare i Tyresö, Haninge och
Nynäshamn också deltar.
På huddinge.se/testcyklist går det att
läsa mer om vilka testcyklisterna är. Det
går också att följa deras väg genom
Huddinge under #testcyklisthuddinge och
#testcyklist2019 i sociala medier och på
Energi- och klimatrådgivningens
Facebooksida, facebook.com/
energiochklimat.
Jonna Lindström
Energi- och klimatrådgivare
Tel: 08-535 365 33
jonna.lindstrom@huddinge.se

ENERGI OCH KLIMAT

Ulla-Britt
Larsson, 89 år:
– Ja, jag ska rösta.
Jag gör det av
plikt-känsla och
för att jag tycker
vi ska vara rädda
om EU. EU är
det vi har för att
lösa stora frågor.

Ska du
rösta i valet
till Europaparlamentet
26 maj?

Timothy Heinonen, 18 år:

– Ja, det ska jag. EU har en stor
påverkan på min vardag då en stor
del av det som beslutas i riksdagen
har sitt ursprung i EU.

Annika
Westerling
Karlsson,
56 år:

– Ja, så att jag
kan vara med
och påverka.

Amanda Hagman, 19 år:

– Ja, jag vill vara delaktig i samhället.
Min röst kan vara början på förändring. Miljöfrågan är viktig, att
förbättra den hållbara utvecklingen
för nuvarande och kommande
generationer.

Röstmottagare sökes till valdagen
bli röstmottagare och
medverka till att Europaparlamentsvalet 26 maj
genomförs korrekt, tryggt och
säkert. I arbetsuppgifterna ingår
att upprätthålla god ordning i
vallokalen, ta emot röster, pricka
av i röstlängden och att efter
vallokalens stängning både granska
och räkna rösterna. Röstmottagare

måste ha fyllt 18 år före valdagen
och både förstå och tala svenska.
Alla röstmottagare genomgår en
obligatorisk utbildning och får
ett skattepliktigt arvode på 2 200
kronor.
Intresserad? Skicka en intresseanmälan via huddinge.se/val.
Där finns det också mer
information.

