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Efter en efterlängtad sommar är hösten här. Det har varit 
en tuff start på många håll runt om i landet. Det grova 
våldet har gjort sig påmint och vi är många som delar 

oron över dess utbredning i samhället. Krafttag måste till för 
att återta kontrollen och bekämpa den organiserade brottslig-
heten. Vår viktigaste roll i trygghetsarbetet som kommun är 
det brottsförebyggande arbetet. Det är ingen främmande roll 
för Huddinge.

I skrivande stund har Huddinge tillsammans med andra 
aktörer blivit nominerade till årets trygghetsskapare. Sam-
verkansprojektet ”Unga för orten” är en av bakgrunderna till 
nomineringen. Projektet syftar till att involvera unga personer 
till trygghetsarbete genom feriepraktik i sitt område. Det är 
väldigt roligt att projektet har blivit uppmärksammat.

Just nu har vi ett ärende på gång om kamerabevakning i 
kommunen. Det är ett viktigt vallöfte som koalitionen nu 
genomför. Fler live-kameror ser också ut att vara på väg inom 
pendeltrafiken tack vare Region Stockholm. Kamerabevakning 
behövs, dels för att förebygga brott, dels för att klara upp brott 
och främja lagföring. 

Under hösten kommer kommunens trygghetsdialoger 
att fortsätta. Vi har anställt en trygghetssamordnare 
för att trappa upp trygghetsarbetet. Vi har också flera 

samhällsbyggnadsprojekt som riktar in sig på trygghet, som 
att stärka gula gången i Flemingsberg med trygghetsskapande 
belysning med mera. Grannsamverkan i kommunen har också 
ökat och det är inte enbart villaområdena som har fått igång 
arbetet utan även många hyresbostäder har anslutit sig. 

Det här är bara några exempel på 
kommunens trygghetsarbete. Om du är 
intresserad av att veta mer eller att enga-
gera dig i kommunens trygghetsarbete 
finns mer information på kommunens 
hemsida, huddinge.se.

Trygg i  
Huddinge

Vårt Huddinge ges ut av: Kommunikationsavdelningen Huddinge kommun,  
141 85 Huddinge. Telefon: 08-535 300 00. Ansvarig utgivare: Roger Höglund. Redaktör: 
Lotta Segelberg, varthuddinge@huddinge.se. Redaktion: Mikael Jeppe, Kristina Eder. 
Produktion: JFS & Co, Eskilstuna. Omslag: Anton Berg, foto Anders Nilsson. Tryck: 
Ljungbergs Tryckeri. Distribution: SDR Svensk Direktreklam. Vid utebliven tidning,  
ring 08-535 301 95. Vårt Huddinge finns inläst på Daisy-skiva. Det går även att lyssna  
på tidningen via en app i mobilen, på webben eller via Blipsay. Vårt Huddinge är en 
Svanenmärkt trycksak. Nästa Vårt Huddinge kommer till dig vecka 47 2019.

Daniel Dronjak (M)
Ordförande i kommunstyrelsen

daniel.dronjak@huddinge.se

Fem byggnader tävlar om att få Huddinges  
byggnadspris 2019. Rösta du också!

2 000 Huddingebor uppmanas tycka till om  
Huddinge och kommunala servicen.

Sjödalsgymnasiet startar  
spetsutbildning för cyklister.

Bostadsbyte tog Ásdís Jónsdóttir med familj till 
både Island och Frankrike i sommar.

Huddinges senaste idrottshall – Glömstahallen – 
står redo för både elever och föreningar. 

Porträttet: Radiojournalisten, författaren och 
Huddingebon Anton Berg vet vad han vill.  

Tech-företaget Grönska i Storängen  
planerar att växa. 
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Det finns fortfarande gott om tid att ta en bild till 
kommunens fototävling. 36
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Poddar om 
skolor och 
Flemingsberg
viLL DU veTA varför det 
ska satsas 60 miljarder på 
Flemingsberg de kommande 20 
åren? Eller hur vi ska säkerställa 
en bra kvalitet i skolor och 
omsorg när hälften ska byggas 
och drivas i privat regi? Då ska du 
lyssna till Huddingepodden. Nu 
finns två avnitt och om intresset 
visar sig stort kommer fler att 
produceras. I ett avsnitt får du 
höra Klaus Hansen Vikström, 
vice vd på Fabege, Helene 
Hill, samhällsbyggnadsdirektör 
Huddinge kommun, och 
Malin Danielsson (L), 
kommunalråd, förklara hur 
Flemingsbergssatsningen bland 
annat kommer att påverka de 
som nu bor eller har företag i 
där. Det andra avsnittet handlar 
om behovet av fler fristående 
aktörer inom förskola, skola och 
omsorg för att klara kommunens 
kostnader. Finns där 
poddar finns eller 
på huddinge.se/
huddingepodden.

et är nu tredje gången som 
Huddinges byggnadspris ska 
utses. Jag uppskattar att det är 

så stor variation bland de nominerade. 
Här finns en lekplats i en gammal träd-
gård, en fantastisk villa med ett träd 
växande rakt genom huset, färgspra-
kande studentbostäder, hypermodern 
Life Science-arkitektur och mysiga 
seniorbostäder. Vilken är din favorit?

Huddinge kommun har verkligen 
satsat på att skapa vackra, varierade 
och kreativa lekplatser. Faktum är att 
variation är något som prioriteras även 
i de stora byggplanerna. I framtidens 
Flemingsberg ser vi inte bara ny skyline 
med skyskapor framför oss. Vi ser 
också till att bevara gamla kulturmil-

jöer, vilket är typiskt för hela Hud-
dinges stadsplanering. För gillar du liv 
och puls ska du inte behöva åka in till 
Stockholm city, du ska hitta det här. 
Och föredrar du naturens lugn, eller 
puls för den delen, kan du också bli 
kvar här i Huddinge. 

När du ändå är igång och röstar 
på byggnadspriset kan du passa 
på att ge oss ris eller ros för 

annat som kommunen har ansvar för. 
Vi behöver veta vad du som invånare 
tycker. Gör det gärna via vår webb – 
huddinge.se/tycktill – eller genom att 
kontakta vårt servicecenter.

Är du en av dem som i dagarna fått 
medborgarundersökningen hem-

skickad ber jag dig, ta dig tid att svara, 
det är din chans att påverka och alla 
röster är viktiga. 

På tal om röster, läser eller lyssnar 
du just nu? Idag finns många möjlig-
heter att ta del av text. Jag läser 
morgontidningen på platta 
och brukar lyssna när jag 
är ute och går. Men jag 
läser helst i en bok med 
pärmar eller bläddrar i ett 
magasin, när resten av 
familjen är försjunken 
i sina plattor. Vårt 
Huddinge kan du 
lyssna och läsa på 
flera sätt, läs nedan 
om hur.

Vårt Huddinge #4 2019

KORT & GOTT

Camilla Broo, kommundirektör, camilla.broo@huddinge.se

Hur ser ditt framtida Huddinge ut?
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20 OKTObeR kl. 10–14 är det premiär 
för Södertörns hållbarhetsfestival – ett 
planetfrämjande event för stora som 
små. Det bjuds på underhållning, 
inspiration, återbrukspyssel, lekar, 
provsmakning av veganska produkter, 
klimatvågen, hemliga gäster, 
föreläsningar och mycket mer. På 
plats i mötesplatsen Xenter i Tumba 

finns bland andra Andreas 
Jakobsson som är journalist 
och författare med matsvinn 
som specialområde. Bakom 
festivalen står Huddinge 
kommuns energi- och 
klimatrådgivning i samverkan 
med energirådgivningen i Botkyrka, 
Södertälje och Nykvarn.

FOTO lenA gr Anefelt

DU HÅLLeR den tryckta 
upplagan av Vårt Huddinge 
i dina händer. Men du vet 

väl att du även kan lyssna på 
tidningen via appen Huddinge 

taltidning och huddingetaltidning.se, 
där du väljer Vårt Huddinge eller via 

Daisy-spelare? Nu kan du även få tidningen 
uppläst via Blipsay. Scanna in QR-koderna  
och få hela tidningen uppläst eller de artiklar 
där det finns en QR-kodsymbol intill. Ladda 
ned gratisapp från App Store, Google Play 
eller Windows Apps. Den som har en nyare 
Iphone kan även scanna via kameran.

Hållbarhetsfestival för hela familjen

blippa och lyssna på tidningen

1. HITTA
Kolla efter Blipsays 
lyssningkod i tryckt text.

2. BLIPPA
Skanna in koden med din 
mobil (kräver QR-läsare).

3. LYSSNA
Lyssna på texten uppläst 
av en riktig röst.
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Bea är först ut på Widerströmska
Bea är en av Widerströmska gymnasiets 170 elever.

Psst!
DU SOM inTe  

har valts ut att delta  

i denna undersökning  

kan lämna synpunkter 

 på huddinge.se/ 

tycktill.

nynäshamnstjejen bea är en 
av Widerströmska gymnasiets 
första elever.
– Det är fräscht här, jag 
älskar färgerna, den moderna 
designen och de tekniska 
lösningarna, säger hon.

Bea, eller Rinlanee Samorna 
som hon egentligen heter, syftar 
bland annat på elevskåpen som 
inte öppnas med nycklar, utan 
med tags.  

Det var vid ett besök på en 
gymnasiemässa som hon fick reda på 
att det till hösten skulle startas en ny 
gymnasieskola i Flemingsberg: 

Widerströmska gymnasiet i forsknings-
huset Neo intill bland annat Karolinska 
Institutet (KI) och Södertörns högskola.

– Det finns ekonomiprogram på 
närmare håll, men jag lockades av att det 
skulle vara nytt och att det inte skulle gå så 
många elever här, säger hon.

Kanske egen företagare
På skolans fyra program går 170 
elever och av eleverna i ettan kommer 
sex av tio från andra kommuner än 
Huddinge. Däribland 16-åriga Bea som 
bor i Nynäshamn tillsammans med sina 
föräldrar och tre av hennes fyra syskon. 
Storasystern har flyttat hemifrån. Från 
bostaden till Widerströmska gymnasiet tar 
det cirka 50 minuter med tåg. 

– Jag funderar på att läsa vidare på 
högskolan, men det får tiden utvisa, säger 
Bea och berättar att hon så småningom 
kan tänka sig att bli egen företagare för att 
på så vis få möjlighet att styra mycket själv.

– Men jag kan också tänka mig att jobba 
med något som är mycket större än jag 
själv – med något som är bra för världen.

När Bea inte pluggar är det kompisarna 
som gäller och ibland också dans 
tillsammans med kompisarna.

– Vi tävlar inte utan det här gör vi bara 
för att ha kul.

Fotnot: Widerströmska gymnasiet är en 
kommunal skola som erbjuder program 
inom teknik, naturvetenskap, vård- och 

omsorg och ekonomi.

MIKAEL JEPPE



5

NYHETER

Bea är först ut på Widerströmska
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vad tycker du om Huddinge 
och hur nöjd är du med 
kommunala verksamheter 
som skola och äldreomsorg?
Det ska kommunen ta reda 
på i en stor medborgar-
undersökning. 
2 000 slumpmässigt utvalda 
Huddingebor mellan 
18 och 84 år uppmanas 
betygsätta kommunen inom 
olika områden. Svaren ger 
viktig input till framtida 
prioriteringar och beslut.

– Jag hoppas att alla som får 
möjlighet att tycka till också 
gör det. Genom att ta sig tid 
att svara på ett antal frågor 
bidrar man med underlag 

till vårt gemensamma arbete för ett 
bättre Huddinge, säger Camilla Broo, 
kommundirektör.

Undersökningen är indelad i tre 
övergripande områden: 

Huddinge som en 
plats att bo och 

leva på, kom-
munens verk-
samheter och 
invånarnas 
inflytande. 
Den skicka-
des ut av SCB 

under augusti 
och besvaras 

via en pappers-

enkät eller på webben. 
Resultaten publiceras i 
december.

Undersökningen 
innehåller en rad olika 
frågor om arbetsmöjlig-
heter, bostäder, trygghet, 
skola, omsorg, gator och kultur. 
Och om förtroendet för politiken 
och vilka möjligheter invånarna har 
att komma i kontakt med förtroen-
devalda.

– Undersökningen är en av flera 
viktiga informationskällor och ett 
sätt för oss att lyssna av hur Hud-
dingeborna ser på kommunen 
över tid, vad de är nöjda med och 
vad som kan förbättras, säger 
Camilla Broo.

– Mest input till vårt förbätt-
ringsarbete får vi i det fysiska 
mötet och i vår dagliga dialog 
med invånarna.

jämföra med andra
Enligt SCB deltar 134 kommu-
ner i årets medborgarunder-
sökning. Det innebär att drygt 
160 000 invånare landet runt 
får tycka till om bland annat 
kommunal service. Därmed 
kan kommunerna också 
jämföra sig med varandra. 
Senast Huddinge kommun 
deltog i undersökningen 
var 2017.

Resultaten från tidigare 
undersökningar finns på 
huddinge.se.

MIKAEL JEPPE

”Tyck till om 
Huddinge och 
kommunala 
servicen”

Psst!
DU SOM inTe  

har valts ut att delta  

i denna undersökning  

kan lämna synpunkter 

 på huddinge.se/ 

tycktill.
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Gymnasium
i Huddinge kör
spetsutbildning 
för cyklister
Friidrott och tennis och från 
och med höstterminen 2020  
även cykling.
Sjödalsgymnasiet, som 
har lång erfarenhet av att 
bedriva gymnasieutbildning 
i kombination med elitidrott, 
lägger nu i en ännu högre växel.
– Cykling ligger i tiden. 
Rekryteringen av en 
cykellärare är i full gång, säger 
johan Lundström, rektor och 
cykelentusiast.

Sjödalsgymnasiet erbjuder 
sedan tidigare en nationell 
idrottsutbildning för friidrot-
tare. Skolan har också ett 
samarbete med Huddinge TK 

som innebär att elever erbjuds tennis på 
skoltid.

Efter klartecken från bland annat 
Svenska Cykelförbundet och Skolverket 
drar skolan igång en nationell idrottsut-
bildning för landsvägs- och mountain-
bikecyklister. Det blir den enda i sitt slag  
i Stockholms län.

– Det finns goda förutsättningar för 
både landsvägscykling, mountainbike och 
teknikgrenar som downhill i vår kom-
mun, säger Johan Lundström och tar 
Flottsbrobacken, BMX-hallen i Visättra 
och BMX-racingbanan i grannkom-
munen Älvsjö som exempel.

Tolv elever
Det kommer att tas in tolv elever 
varje år med start hösten 2020.

– Det räcker inte att tycka att cykling är 
kul för att gå den här utbildningen, utan 
vi vänder oss till Sveriges bästa cyklister – 
målmedvetna killar och tjejer som satsar 
på cyklingen, säger Johan Lundström.

Natur eller samhälle är de vanligaste 
programmen bland skolans idrottare, 
men det går även att välja teknik, eko-
nomi eller en yrkesinriktad utbildning.

– Ekonomi innebär mer pusslande 
från vår sida eftersom de eleverna job-
bar mycket med ung företagsamhet. På 
samma sätt är praktikperioderna en 
utmaning för de cyklister som vill gå 
yrkesinriktade program, men vi försöker 
alltid hitta lösningar samt stötta och 
underlätta för eleverna, säger Johan 
Lundström.

MIKAEL JEPPE
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ÖKAd OCH SäKRARE CYKliNG

Främst två insatser kan 
leda till ökad och säkrare 
cykling i Huddinge: 
fortsatt utbyggnad av 
cykelsystemet och bra drift 
och underhåll.
Det menar Huddinge 
kommuns trafikstrateg 
Krister isaksson.

Huddinge kommun antog för några 
år sedan en cykelplan som pekar ut 
riktningen för cyklandet. Planen 
ligger till grund för hur kommu-
nen ska arbeta med cykelplanering. 
Huddinge kommuns mål är att 
andelen cykelresor ska öka till 15 
procent år 2030. 2011 låg andelen 

cykelresor på fyra procent.
Krister Isaksson lever som han 

lär. Han pendlar till och från jobbet 
varje dag och cyklar också mycket 
på fritiden, dels på vanliga två-
hjulingen men också på familjens 
lastcykel.

– Det gäller att fortsätta bygga 
bort de länkar som saknas i cykel-
systemet och att rusta upp de gång- 
och cykelvägar som är dåliga, säger 
han och tillägger att även mjuka 
parametrar är viktiga.

– Det handlar bland annat om att 
hjälpa skolorna med säkra cykelvä-
gar.

MIKAEL JEPPE

Fotnot: Cykelplanen finns i sin 
helhet på huddinge.se.

Gymnasium
i Huddinge kör
spetsutbildning 
för cyklister

Nya cykelgaraget vid Huddinge station är också en insats som ska få fler att 
ta cykeln. Garaget har plats för 42 cyklar och innehåller även mindre  
förvaringsskåp.

insatser för ökad
och säkrare cykling

F
O

T
O

 K
r

is
t

in
A

 e
D

e
r



Vårt Huddinge #4 20198

fullERSTA biO

Fullersta bio renoveras och får nytt liv
Fullersta bio ska renoveras, 
fyllas med nytt liv och 
bli ett Kultopia för hela 
Huddinge. De kritiserade 
fasadförändringarna 
som skulle förhindra 
ljudläckage blir dock inte 
av. istället ljudisoleras 
lokalerna inifrån.

– Nu ska vi aktivera hela 
detta fantastiska hus 
så att det kommer alla 
Huddingebor tillgodo, 
säger Anna Maria Berg-

man, verksamhetschef för ungdom 
på Huddinge kommuns kultur- och 
fritidsförvaltning.

Fullersta bio vid Norrängsvägen 
har inrymt en rad olika verksamhe-
ter sedan byggnaden stod klar 1933, 
bland annat biograf, Konsumbutik, 
teater och utställningar. Lokalerna 
har stått helt tomma sedan à la 
Carte-teatern i fjol flyttade till 
Huset i Storängen.

– Huset där vår konst- och 
kulturverksamhet bedrivs i dag är 
i dåligt skick och ligger dessutom 
i ett industriområde som upplevs 
som otryggt, medan Fullersta bio 
är en fantastisk byggnad som det 

är lätt att ta sig till. Här vill vi vara, 
säger Anna Maria Bergman.

– Vi vill skapa ett nytt hus för 
innovativ digital teknik som bättre 
svarar upp till ungdomarnas behov.

Fasaden behålls
Medan fasaden kommer att behål-
las som den är blir det en del 
förändringar inomhus. Tanken är 
dock att behålla så många detaljer 
som möjligt. Det gäller exempelvis 
den gamla biljettluckan på mitten-
våningen. 

På bottenvåningen blir det kon-
stateljé och lokaler för öppna kurser 
med olika teman, fikahörna och 

Anna Maria 
Bergman 
berättar att det 
beräknas ta 
cirka sju måna-
der från att 
målarpenslarna 
tas fram till att 
Kultopia kan slå 
upp dörren för 
Huddingeborna.
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FULLeRSTA biO GenOM TiDeRnA

1915 ville arbetarrörelsen i 
Huddinge bilda en Folkets hus-
förening för att få till ett hus med 
samlingslokaler för nytta och nöje. 
Ekonomin satte dock stopp för 
detta under ett antal år.
Fullersta bio ritades först 1929 
av arkitekten Dag Ribbing 
från Kooperativa Förbundets 
arkitektbyrå och samfinansierades 
av KF, arbetarrörelsens Folkets 
hus-förening och Fullersta 
municipalsamhälle. Huset var 
frukten av den lokala Folkets hus-
föreningens kamp för att få ett eget 
hus för biografverksamhet och 
kallades därför Fullersta bio.
fullersta bio stod klar 1933. På 
övervåningen fanns en biograf,  
teaterscen och kommunkontor. 
På bottenvåningen en tredelad 
Konsumbutik, en så kallad 
trippelbutik uppbyggd som tre 
sammanhängande separata butiker.
Butiken upphörde på 1960-talet. 
Snart lades även biografen ner. 
Folkets hus-föreningen hyrde 
lokaler fram till 1991.
Huset renoverades 1996 och 
i samband med det flyttade 
Huddinge konstnärsklubb (HKK) 
in i butikslokalerna samtidigt som 
à la Carte-teatern flyttade in på 
mittenvåningen.
2014 flyttade HKK till en 
lokal i Fullersta gårds flygel. 
Undervåningen stod därmed tom.
2018 – à la Carte-teatern flyttade 
till Huset i Storängen. Fullersta bio 
har stått tom sedan dess på grund 
av projektering av det som ska bli 
Kultopia.
12 juni 2019 beviljades bygglov 
för både fasadändringar och en 
invändig upprustning av Fullersta 
bio. Beslutet har överklagats.

KÄLLOR Kf, WiKiPeDiA, sKriften  
”1900-tAlsArKiteKtur i HuDDinge”
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Fullersta bio renoveras och får nytt liv
en ateljévägg där man kan visa upp 
sina dikter och målningar. På mit-
tenvåningen blir det studio, replokal, 
biosalong för digital film och foajé.

– Meningen är att även föreningar 
ska kunna ha aktiviteter här, säger 
Anna Maria Bergman och berättar 
att kommunen därför har inlett ett 
samarbete med studieförbundet 
Vuxenskolan.

Längst upp i Fullersta bio blir det 
replokaler, kök och personalutrym-
men. De fasadförändringar som 
tidigare planerades handlade främst 
om att demontera och magasinera 
ett antal fönster och tillfälligt mura 
igen öppningarna för att förhindra 

ljudläckage. Men bygglovet som 
beviljades har överklagats till läns-
styrelsen. Kommunen har lyssnat 
på kritiken. Fönstren behålls och 
ljudisoleras inifrån. Den klassiska 
fasadskylten ”Fullersta bio” har det 
aldrig funnits planer på att röra.

– Vi låter fasaden vara som den 
är, vilket är bra, den har ett stort 
kulturvärde, säger Anna Maria 
Bergman.

Från det att klartecken ges till att 
börja förverkliga planerna för Ful-
lersta bio tar det cirka sju månader 
innan Kultopia kan slå upp dör-
rarna för Huddingeborna.

MIKAEL JEPPE
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HuddiNGE dEMOKRATidAGAR 14–18 OKTObER

#jagfårvarajag – Instagramtävling för Huddinges skolelever
i FjOL vAnn elever från Sjötorpskolan 
första pris i Huddinge kommuns 
Instagramtävling med en film om allas 
lika värde. Frågan är vilka som vinner 
årets tävling som tar avstamp i just 
FN:s barnkonvention om alla barns 

lika värde, rätt att uttrycka sig och att 
bli tagna på allvar. Fota, måla, rita, gör 
en film, en skulptur eller något annat. 
Ensam eller tillsammans med andra, 
alla elever i Huddinges grundskolor 
får vara med! Tävlingen pågår till och 

med 29 september, publicera  bidrag på 
Instagram under hashtag #jagfårvarajag. 
Vinnarna meddelas i mitten av november 
och priserna delas ut på fullmäktigemötet 
i kommunhuset 9 december. läs mer på 
huddinge.se/demokrati.

Pascalidou klar för
demokratidagarna
Författarbesök, 
medborgardialoger i tre 
kommundelar, filmvisning 
och samtal på temat 
demokrati i fara. 

Huddinge 
demokratidagar 
14–18 oktober 
erbjuder ett 
smörgåsbord av 
aktiviteter.

16 oktober 
pratar författaren, 
programledaren och 
människorättsaktivisten 
Alexandra Pascalidou om sin 
bok ”Mammorna” i Sessionssalen, 
Huddinge kommunhus. Anna 
gustafsson och lisa röstlund, 
journalisterna bakom ”Konsulterna: 
Kampen om Karolinska”, besöker 
Huddinge huvudbibliotek 16 
oktober. Samma dag anordnar 
ABF Huddinge en eftermiddag om 
Utøya och samtal om demokratins 
möjligheter, innebörder och dess 
motståndare.

Det hålls också tre 
medborgardialoger om demokrati 
och delaktighet i Flemingsberg, 
Vårby och Skogås. Men det händer 
mycket mer. Hela programmet 
finns på huddinge.se/demokrati.

Alexandra Pascalidou 
är ett av dragplåstren under 

årets demokratidagar.
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RäTT AVGifT

MeR OM  
inKOMST-
KOnTROLLeR

Huddinge  
kommun 
kontrollerar de 
inkomstuppgifter 
som rapporterats in 
två år tillbaka i tiden 
till följd av att det tar 
två år innan Skatte-
verket vet hur mycket 
alla har tjänat. 
2019 jämförs den 
inrapporterade 
inkomsten för 2017 
med den deklarerade 
inkomsten för 2017. 
Läs mer på huddinge.
se/inkomst eller ring 
08-535 300 00. 

För att alla ska betala 
rätt barnomsorgsavgift 
gör Huddinge 
kommun varje år en 
inkomstkontroll.
Hushåll som har betalat 
för hög avgift får pengar 
tillbaka medan hushåll 
som betalat för lite får 
en faktura på beloppet 
som fattas.

Förskola, pedagogisk 
omsorg och fritids-
hem finansieras bland 
annat via barnom-
sorgsavgifter som 

baseras på hushållets samlade 
inkomst. Tjänar de vuxna i 
hushållet över ett visst belopp – 
45 390 kronor i bruttoinkomst 
per månad 2017 – gäller den så 

kallade maxtaxan, men annars 
handlar det om mellan en och 
tre procent på inkomsten per 
barn. 

Huddinge kommun gör varje 
år en kontroll där inkomsten 
som hushållet har rapporterat 
in till kommunen jämförs med 
Skatteverkets uppgifter för 
samma år. 

Har fel inkomst rapporterats 
in är sannolikheten stor för att 
även avgiften blir fel.

För hushåll som inte har 
betalat, men lägger upp en avbe-
talningsplan med kommunens 
inkassoföretag har barnen rätt 
att återgå till förskole- och/eller 
fritidsverksamheten. 

Meddelas via brev
De hushåll som har betalat 
antingen för mycket eller för lite 
får både brev om detta och fak-

Årlig inkomstkontroll ger 
rätt barnomsorgsavgift

FOTO MAJA Br AnD

tura under augusti-september. 
De som ska ha pengar tillbaka 

får en kreditfaktura och peng-
arna återbetalas senast i decem-
ber via ett utbetalningskort. Den 
som i stället vill ha pengarna 
insatta på ett bankkonto måste 
registrera kontonumret via en 
särskild e-tjänst. 

Har hushållet skulder till 
kommunen dras de av från sum-
man som betalas tillbaka.

Om det blir fel ...
Den som tycker att fakturan är 
felaktig kan skicka in skriftliga 
uppgifter som visar vad som 
är fel. Det går bra att mejla till 
inkomstkontroll@huddinge.se 
eller att skicka ett vanligt brev 
till Barn- och utbildningsför-
valtningen, Inkomstkontroll,  
141 85 Huddinge.

MIKAEL JEPPE
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USA, Frankrike, Holland och nu Sverige.
Ásdís jónsdóttir med familj har hittat ett både praktiskt 
och spännande sätt att fira semester på: bostadsbyte.
Under ett par veckor i juli flyttade de tillfälligt in i en villa 
i Stuvsta medan familjen som vanligtvis bor där lånade 
deras lägenhet i centrala Reykjavik.

Jónína Gisladóttir med familj i Reykjavik: Svala, 16 år, Eyjalín, 5 år, Elmar, 11 år, 

och Magnus. Äldsta dottern är på Jamboree i USA.

– Vi ville uppleva en skandi-
navisk sommar och avsluta 
med att besöka våra vänner i 
Oslo, säger Ásdís Jónsdóttir och 
berättar att familjen varit i Sve-

rige en gång tidigare och trivts även då.
Det är 30 grader varmt och inte ett 

moln på himlen när den här intervjun 
görs i villan i Stuvsta i slutet på juli. Det är 
en märkbar kontrast mot förra sommaren 
som för islänningarnas del präglades av 
kyla och regn. Under veckorna i Hud-
dinge hinner de med dopp både vid Årsta 
havsbad och på Nåtterö.

– Det är ett bra sätt att fira semester på. 
Du får hus och bil och kontakt med en 
familj som kan tipsa om sevärdheter och 
annat. Det kan också leda till något mer: 
vänner för livet, säger Ásdís Jónsdóttir och 
berättar att mormor Ágústa, som också 
är med, håller kontakt med vänner från 
tidigare husbytarresor.

något för alla
Närheten till just besöksmål och vännerna 
i Norge spelade in när familjen valde att 
byta bostad med en familj i Huddinge. 
Familjen har även släkt i Sverige.

– Det är viktigt att det finns något att 
göra för alla och det gör det i Stockholms-
området, säger Ásdís Jónsdóttir.

Skansen, men också en utflykt till Vim-
merby hann familjen med redan under 
första veckan i Sverige. Det blev också en 
hel del shopping och restaurangbesök i 
Huddinge centrum.

– Sedan försöker vi hålla oss hemma 
varannan dag för att slappa och umgås i 
trädgården.

I villan i Stuvsta bor vanligtvis Jónína 
Gisladóttir med familj, även hon är från 
Island.

– Det är besvärligt att alltid bo hos släkt 
och vänner, det här är mer praktiskt. Jag 
har rekommenderat många vänner att 
följa vårt exempel, säger Jónína Gisladóttir 
och berättar att familjen först bytte bostad 
via Facebook och vänner.

Sedan dess har det blivit flera semes-
terresor till andras hem. De använder sig 
numera av bostadsbytartjänsten Intervac. 
Från att tidigare enbart ha bytt bostad 
med isländska familjer lånar de i år även 
ut bostaden till en fransk familj. Det 

betyder att hon och övriga fem familje-
medlemmar tillbringar hela semestern i 
andra länder. 

– Samtidigt är det alltid någon hemma 
som kan vattna, hålla koll på huset och så.  

Jónína Gisladóttir menar att semester-
formen kanske inte passar alla. 

– Om man är oroligt lagd och väldigt 
rädd om sina saker så finns det andra sätt, 
men vi har varit nöjda alla gånger som vi 
har bytt bostad med någon.

MIKAEL JEPPE

Husbyte – praktiskt 
och kul sätt att 
semestra på



HuSbYTARSEMESTER

Vårt Huddinge #4 2019 13

Ásdís Jónsdóttir, tillsammans med Ari, 18 år, Bjarni, Ásgerdur, 16 år, mormor Ágústa, och Snorri, 8 år.
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Huddinge kommun har 
fått 11,5 miljoner kronor 
till fortsatta insatser mot 
segregation.
– Pengarna kommer 
väl till användning i 
vårt långsiktiga arbete 
för att skapa jämlika 
förutsättningar över hela 
kommunen, säger Marcel 
Moritz, teamledare 
hållbarhet hos Huddinge 
kommun, och tillägger:
– Det vi gör bottnar i vår 
ordinarie strategi för 
jämlik styrning.

Regeringen har infört 
ett ekonomiskt stöd till 
kommuner med stora 
geografiska skillnader i 
sysselsättning, arbetslös-

het, utbildningsnivå och valdelta-
gande. Huddinge, som är en av 32 
kommuner som får stöd, fick 11,5 
miljoner 2018. Nu står det klart att 
kommunen får lika mycket 2019.

– Pengarna ska komma till nytta 
för människor i områden som har 
det tufft. Men vi ska också före-

Fortsatt satsning
mot segregation
i Huddinge

Familj Skola
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bygga problem. Det kan exempelvis 
handla om att skapa bostadsbland-
ning när vi bygger nytt och om 
att riva både synliga och osynliga 
barriärer mellan områden, säger 
Marcel Moritz.

Socialtjänst och aktiviteter
Huddinge kommun har valt att 
koncentrera arbetet mot segrega-
tion till tre områden: bostadspla-
nering, tidiga och förebyggande 
insatser för barn, unga och unga 
vuxna, och språkutveckling för 
grund-, gymnasie- och vuxenskola.

– Genom att socialtjänsten sam-
arbetar närmare med skolan kan 
vi sätta in förebyggande insatser 
i ett tidigare skede och på så vis 
undvika att problemen ökar. Paral-
lellt erbjuds aktiviteter efter skoltid, 
både lokal kulturskola och fysiska 
aktiviteter, säger Marcel Moritz.

Under 2018 inleddes ett forsk-
ningssamarbete med Södertörns 
högskola. Det har redan resulterat 
i en första forskningsöversikt kring 
segregation. 2019 planeras en för-
djupad studie.

Om det kommer några 
statliga pengar 2020 är ännu 
oklart.

MIKAEL JEPPE

Marcel Moritz 
betonar att 
insatserna mot 
segregation bott-
nar i kommunens 
strategi för jämlik 
styrning, där Hud-
dingebor oavsett 
bostadsort ska fåе 
likvärdig service 
och likvärdiga 
levnadsvillkor.
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iNSATSER MOT SEGREGATiON

Huddinge kommuns socialtjänst 
bedriver sedan många år tillbaka 
ett förebyggande arbete på kom-
munens familjecentraler. Det går i 

korthet ut på att föräld-
rar med barn upp till 
sex år erbjuds samtal 
om föräldrastöd.
Socialtjänsten har även 

ett hembesöksprogram tillsammans 
med barnavårdscentralerna (BVC), 
för att ge tidigt stöd i föräldrarollen. 

Samtalen fokuserar på föräldra-
skap, hur det är att vara förälder, 
barns behov och utveckling, men 
rör även frågor av praktisk karaktär. 
Det kan exempelvis handla om hur 
man söker bostad eller får kontakt 
med myndigheter. 

Parallellt jobbar socialtjänstens 
fältsekreterare uppsökande med 
barn och unga mellan tio och 20 
år; även detta inom ramen för det 
förebyggande arbetet.

Utökat stöd
När Huddinge kommun nu får 
statliga pengar till att minska seg-
regationen kommer även familjer 
med barn mellan sex och tio år att 

erbjudas samtalsstöd. Dessutom 
kommer alla familjer med barn i 
förskoleklass i Vårbys skolor att 
erbjudas hembesök med start 2020. 

– På det sättet erbjuder vi ett 
tidigt stöd även för barn mellan sex 
och tio år, säger Anette Stork Stjern-
ström, enhetschef för uppsökande 
och förbyggande enheten inom 
individ- och familjeomsorgen.

Det handlar om ökad samver-
kan mellan föräldrar, skola och 
socialtjänst.

– Upptäcker vi att familjen har 
behov av något stöd så ökar detta 
möjligheten att tidigt få in rätt 
stöd i familjen. Familj, skola och 
socialtjänst – vi är alla beroende av 
varandra och vi behöver hjälpas åt, 
säger Anette Stork Stjernström.

”Så här vi vill jobba”
Christine Carlsén instämmer och 
konstaterar att de statliga pengarna 
gör att arbetssättet kan sättas igång 
tidigare än vad som annars hade 
varit möjligt. 

Hon berättar att det utökade 
stödet till åldersgruppen 6–10 år 
även kommer att fortsätta sedan 
de statliga pengarna har tagit slut. 
Förhoppningen är att fler skolor i 
kommunen på sikt ska omfattas av 
den ökade samverkan.

– Pengarna är bra, de gör att vi 
kan dra igång, men långsiktigt 
måste vi jobba för att få in detta i 
vår ordinarie verksamhet. Det är så 
här vi vill jobba, säger hon.

MIKAEL JEPPE

Ökad samverkan och 
hembesök ska få fler 
familjer att må bra

Christine Carlsén, verksamhetschef  
för Huddinge kommuns individ- och 
familjeomsorg, och Annette Stork 
Stjernström, enhetschef för uppsökande 
och förbyggande enheten inom individ 
och familjeomsorgen, konstaterar att de 
statliga ”segregationspengarna” gör det 
möjligt att erbjuda stöd till fler.

Socialtjänsten kommer från och med nästa år att erbjuda 
Huddingefamiljer med barn i förskoleklass hembesök.
Rekryteringen av föräldrarådgivare är redan i full gång.
– ju tidigare vi uppfattar olika behov, desto tidigare kan 
vi erbjuda stöd och kanske också förhindra att problem 
växer och tar för stor plats i familjens liv, säger Christine 
Carlsén, verksamhetschef för Huddinge kommuns  
individ- och familjeomsorg. Skola
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Huddinge har fått en ny 
fullstor inomhushall för 
bland annat innebandy och 
basket: Glömstahallen. 
Utanför finns löparbanor 
och en konstgräsplan för 
både skola, föreningar och 
allmänhet.

– Planen är att graffiti-
konstnärer ska utsmycka 
stödmuren intill konst-
gräset utifrån framtids-
visioner som eleverna 

på Glömstaskolan har jobbat fram, 
säger Torbjörn Wallin, projektledare 
hos kommunägda Huddinge Sam-
hällsfastigheter.

Den 1 800 kvadratmeter stora 
hallen invigdes i början av septem-

ber och är tänkt för Glömstaskolans 
elever och föreningsdriven idrott. 

– På så vis slår vi två flugor i en 
smäll, säger Linda Örneblad, Hud-
dinge kommuns verksamhetschef 
för idrott och anläggning. 

– Kommunen har under senare år 
satsat på att bygga ikapp bristen på 
idrottshallar och fotbollsytor.

Tyst hall
Förutom en stor idrottshall, som 
kan delas i två, och små trappstegs-
läktare längs med ena långsidan, 
finns fyra omklädningsrum och en 
liten cafédel som föreningar kan 
driva i samband med cuper och 
annat. I cafédelen finns också lås-
bara skåp för mobiltelefoner.

– Det är tyst i hallen jämfört med 
traditionella idrottshallar, vi har 

jobbat mycket med akustiken, säger 
Torbjörn Wallin och berättar att 
anläggningen är miljöcertifierad 
enligt Miljöbyggnad silver, och guld 
på energi.

På taket finns solceller och gräset 
utanför är fjärde generationens 
konstgräs med tjock underbyggnad,
strån och sand, inget granulat. 
Planen, som är linjerad för 7 mot 
7-spel i fotboll, är öppen för skola 
och allmänhet under dagtid och 
reserverad för föreningar på kväl-
larna. Konstgräsplanen kan belysas 
till klockan 22. Intill hallen finns 
ett stort antal parkeringsplatser för 
bilar och cykelparkering under tak.

Spaden sattes i marken i april 
2018 och i augusti 2019 var hallen 
färdigbyggd och klar att användas.

MIKAEL JEPPE

Ny idrottshall för alla
Det finns sittytor 
längs ena långsi-
dan. På motsatta 
väggen finns 
luckor som går att 
skjuta åt sidan 
för att släppa in 
dagsljus i hallen. 

På stödmuren 
längst bort på 
konstgräset finns 
planer på att låta 
konstnärer göra en 
graffitimålning.

På fasaden är 
det tänkt att 
klätterväxter ska 
röra sig upp längs 
väggarna.

Det har lagts ned mycket jobb även på hallens utsida. Där finns bland annat växtspaljéer och element av cortenstål som kopplar ihop hallen med 
Glömstaskolan längre bort på Bergavägen.
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De flesta partier har i sina 
vallöften tagit upp hur  
de på olika sätt vill se en 
förändring/förbättring för 
barn och pedagoger  
i skolan och förskolan.  
Vi har ställt frågan ”Vad har 
ni gjort för att förbättra 
villkoren för barn och 
pedagoger i skolorna?” till 
alla partier i kommun- 
fullmäktige. Fem svarar i 
detta nummer och övriga 
fem svarar på samma fråga 
i nästa nummer. Se även 
sidorna 23 och 33.

Vad har ni gjort 
för att förbättra 

villkoren för barn 
och pedagoger 

i skolorna?

Miljöpartiet 
mp.se/huddinge

Anders lönroth (MP) 
anders.lonroth@huddinge.se
–  I vårt förslag till budget för 
nästa år satsar vi nästan 57 miljoner 
kronor mer än koalitionen på våra 
barn och unga. De pengarna skulle 
kunna räcka till de vanliga löneför-
höjningarna och att hålla barngrup-
per och klasstorlekar nere – men 
de styrande väljer det motsatta. 
Nu görs det neddragningar som 
kommer att stå oss dyrt i framtiden. 
Vårt förslag kunde ha vänt den 
trend vi i dag ser med en ansträngd 
arbetsmiljö och större grupper. 
Våra barn och unga har rätt till en 
utbildning med hög kvalité.
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överst på önskelistan står 
en podd där han nystar 
upp Palmemordet. en mer 
realistisk dröm är att göra en 
uppföljare om morddömde 
nyköpingskrögaren som efter 
13 år i fängelse snart kan 
komma att beviljas ny resning 
i HD. Radiojournalisten och 
författaren Anton berg har 
i åtta säsonger trollbundit 
lyssnarna i kriminalpodden 
Spår. 
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Poddprofilen Anton Berg i skrivarstugan på Trollskogsvägen.
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>

> – Jag har samma känsla som när vi 
gjorde dokumentären om mord-
dömde Kaj Linna som förklarades 
oskyldig i hovrätten sedan ny bevis-
ning framkommit, bland annat i vår 
podd. Livstidsdomen mot Nykö-
pingskrögaren bör rivas upp, den 
bygger på tunnelseende hos polisen 
och en sjuårings vittnesmål. Någon 
teknisk bevisning finns inte, säger 
han.

Anton Berg förresten. Smaka på 
det namnet.

– Oväntat många jag träffar tror 
att de är först med kopplingen till 
den danska chokladen, men jag 
tar det med kärlek, det gör att folk 
kommer ihåg mitt namn, säger 
Anton Berg som dagen före inter-
vjun i köket i familjens hus på Troll-
skogsvägen i Huddinge vann en stor 
chokladask på en utflykt till Parken 
Zoo i Eskilstuna, inte Anthon Berg-
choklad men ändå.

Pratar mycket
Det var inte självklart att han 
skulle ägna sitt yrkesliv åt berät-
telser i ljud. Han var duktig i skolan, 
växte upp i ett hem med många 
böcker. Pappan var gymnasielärare 
och mamman bibliotekarie. Efter 
gymnasiets naturprogram sökte 
han både journalist- och ingenjörs-
utbildningar, men när intagnings-
beskedet damp ned i brevlådan och 
visade att han var första reserv till 
institutionen för journalistik och 
masskommunikation på Göteborgs 
universitet, lades ingenjörsspåret 
åt sidan. Ganska snart blev det 
laborerande med studentradio och 
så småningom även radioinriktning. 
Anton Berg beskriver sig själv som 
en kontrollmänniska, vilket också 
kan ha påverkat yrkesvalet. När 
han gör radio har kan kontroll hela 
vägen, från ax till limpa.

– En passion väcktes till liv. Jag 
har alltid pratat mycket, åtminstone 
sa mina lärare det. Jag valde inte 
radio för att det var ett smart val, 
jag kunde inte låta bli. Jag tyckte 
att det var kul och kände att det 
var något jag ville jobba med, säger 
Anton Berg och berättar att fascina-
tionen för dokumentärer började 
tidigt.

– Jag har ett minne från att jag var 
åtta år gammal; jag satt i bilen och 
farsan slog på P2 och en dokumen-
tär om Mozart.
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De säger att jag ser längre 
ut än vad jag låter ...

MeR OM AnTOn beRG

Ålder: 41 år.
Bor: Flyttade från en lägen-
het i Liljeholmsskogen till en 
nybyggd villa på Trollskogs-
vägen i Huddinge 2010.  ”Det 
var roligt att köpa nytt; vi fick 
välja tomt först och blev fast i 
skogen”. 
familj: Hustrun Anna, som 
han träffade under åren på 
ungdomsradion på P3, och 
barnen Albin, 11 år, Vilmer, 10, 
och Elis, 4.
Bakgrund: Smålänning, plug-
gade journalistik i Göteborg, 
flyttade till Stockholm 2001 
och jobb på Sveriges Radio. 
Bor med familjen i Huddinge 
sedan år 2000. 
Hobby: Sommarstugan i Små-
land, segling och innebandy. 
Han har sett både amerikanska 
bilsporttävlingen Indy 500 
och Formel 1-lopp på plats. 
Hans motorintresse tilltar  
med åldern.
smultronställe: En kopp  
varm choklad med killarna  
på utsiktsberget. 

> 2001 flyttade han till Stockholm för 
först praktik, sedan anställning på 
P3:s ungdomsradio. Det var också 
där han träffade sin hustru.

– Det var en jättebra skola med 
mycket sändningstid och vi jobbade 
stenhårt.

joy Rahman
Efter två år blev han utlasad, men 
via en kompis fick han snart jobb 
på ett produktionsbolag där han 
kunde fortsätta göra ungdomsra-
dio. Så småningom hörde P3 av sig 
igen om dokumentärer i en tid då 
många trodde att radion var på väg 
ut. 

Hans första P3-dokumentär kom 
2006 och handlade om Joy Rahman 
som mot sitt nekande dömdes till 
livstids fängelse för mord på en 
72-årig kvinna i södra Stockholm. 
Efter åtta och ett halvt år i fängelse 
frigavs han för att det inte fanns 
tillräckliga bevis. 

– Det är inte svårt att hitta fall där 
det har gått lite för fort. Där männ-
iskor jobbar, där kan det bli fel. Det 
är tråkigt att det nästan alltid krävs 
media för att få upprättelse och det 
är inte bra, det blir lite godtyckligt, 
säger Anton Berg.

– Det måste finnas en säkerhets-
ventil så att rätt person döms, inte 
bara en person.

Konspirationer
Det har blivit många uppmärksam-
made dokumentärer sedan dess, 
bland annat om diskoteksbranden i 
Göteborg och helikopterrånet. 2015 
kom första avsnittet av poddsänd-
ningen Spår, ett samarbete med 
Martin Johnson. Den handlade 
om mordet i Kalamark 2004 och 
granskningen ledde till att HD 
beviljade livstidsdömde Kaj Linna 
resning. 

Sedan 2018 kan han även titulera 
sig författare. Då släpptes konspi-
rationsromanen De Aderton, den 
första boken i en trilogi. Huvudper-
son är inte helt oväntat en radio-
journalist.

– Jag hade gått och funderat på 

Det var en skön känsla att se debut-
romanen i hyllan, konstaterar han. 
Han frågade tjejen i kassan om 
boken var något att ha. ”Vet inte”, 
fick han till svar. Sedan upptäckte 
tjejen att mannen hon hade framför 
sig var slående lik författaren på 
bokomslaget och utbrast: ”Nää”.

– Jag kunde inte låta bli, säger 
Anton Berg och berättar att filmrät-
tigheterna till boken redan har 
sålts, men att det inte automatiskt 
betyder att det blir en film.

Snart stundar bokmässa och i 
den vevan släpps även De Aderton 
som pocketbok, ett format han själv 
är mycket förtjust i. Och nästa bok 
i trilogin är redan på planerings-
stadiet.

– Jag har det mesta i huvudet. Jag 
vet hur den ska sluta, men nu gäller 
det att ta sig dit. Det är roligt att 
skissa på karaktärer, säger han och 
berättar att han kommer att låsa 
in sig i skrivarstugan från januari 
nästa år.

Många som vill lyssna
Radio och nya poddsändningar 
finns också med i planeringen, 
liksom en dokumentärserie om 
Knutbydramat för HBO Nordic. 
Serien görs i samarbete med erfarne 
poddkompisen Martin Johnson.

– Det har aldrig varit så kul att 
göra radio och podd som nu. Det 
finns så många som vill lyssna på 
bra ljudberättelser. 

Adam Berg har precis bearbetat 
om Kaj Linna-dokumentären till 
ljudbok.

– Det är inte samma lyssnare    
och de här historierna bör nå ut 
till fler.

Trots att Anton Berg är en 
välkänd och uppmärksammad 
radioröst kan han gå runt på stan 
som en vanlig man utan risk för att 
bli igenkänd.

– På det sättet är det skönt att 
jobba med radio och poddsänd-
ningar. Men de jag träffar brukar 
säga att jag ser längre ut än vad jag 
låter ...

MIKAEL JEPPE

en bok under åren med P3-doku-
mentärer, för när jag gör research är 
det ofta samma personer som dyker 
upp. Tänk om det är andra perso-
ner som styr än dem vi tror? Det 
var roligt att konkretisera konspira-
tionsteorierna i en bok, säger Anton 
Berg och tillägger:

– Som radiojournalist får man 
mycket gratis av dem man pratar 
med, nu fick jag hitta på allt själv – 
till och med namnen.

2018 jobbade han som intensi-
vast med boken i den lilla skrivar-
stugan i trädgården på baksidan av 
huset. Där ryms ett skrivbord och 
en säng, det är allt. 

”jag kunde inte låta bli”
När boken släpptes besökte han en 
bokhandel i Huddinge centrum. 
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Viveka Birgersdotter (DP)
viveka.birgersdotter@huddinge.se
–  Vi har godkänt nybyggnation av 
ett antal förskolor och skolor för att 
möta ett ökat barn- och elevantal 
framöver. Lokaler och utomhus-
miljöer utformas så att de ska bli en 
bra pedagogisk verksamhet i syfte 
att skapa en så bra arbetsmiljö som 
möjligt för både barn och personal. 
Vi har också genomfört skolgårds-
upprustningar, där den vid Edbo-
skolan är mycket efterlängtad, och 
invigt den otroligt fina LasseMaja-
parken som också uppskattas av 
förskolorna i området.

Drevvikenpartiet 
drevvikenpartiet.se

Sverigedemokraterna 
huddinge.sverigedemokraterna.se

Mats Arkhem (sD)
mats.arkhem@huddinge.se
– Ett fortsatt absolut krav från SD 
är utdrag ur belastningsregistret 
för dem som ska jobba med våra 
barn. Därutöver har vi budgeterat 
för administrativa lärarassistenter 
som ska låta lärarna fokusera på sitt 
kärnuppdrag. Vi har även budge-
terat för jourklasser dit elever som 
inte fungerar i den normala skolsi-
tuationen kan placeras. Det är vår 
uppfattning att mobbning, sexuella 
trakasserier och störande beteende 
bäst motverkas genom ett aktivt 
agerande av lärare, skolledning och 
kommun.

NYHETER

forts. från sidan 17: 
Vad har ni gjort för  

att förbättra villkoren  
för barn och pedagoger  

i skolorna?
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Förra året fick Glömsta-
skolan Huddinges 
byggnadspris.
nu är det dags för 
Huddingeborna att rösta 
fram en ny vinnare bland 
de fem byggnader som 
ingår i årets tävling.
Omröstningen pågår för 
fullt och avslutas  
2 oktober.

De förslag som kom in under 
nomineringperioden, som pågick 
mellan januari och mars, kom-
pletterades med projekt som 
nominerats tidigare år men då inte 
uppfyllt alla krav. De objekt som 
uppfyllt alla kriterier har bedömts 
och besökts på plats.  

– Genom att rösta är man med 
och visar vad av det som byggs 
som man är extra stolt över och i 
framtiden vill se mer av i Hud-
dinge, säger Malin Danielsson (L), 
kommunalråd med ansvar för 
samhällsbyggnadsfrågor.

Samhällsbyggnadsutskottet har 
därefter valt ut fem objekt som 
förtjänar uppmärksamhet för sitt 

bidrag till ett attraktivare Hud-
dinge: Nobelus – studentbostäder 
i Flemingsberg, Spindelparken 
i Sjödalen, ett enfamiljshus i 
Högmora, kvarteret Gulsparven 
i Segeltorp och Technology and 
Health och Neo i Flemingsberg.

Nu är det upp till Huddinge-
borna att rösta på den kandidat de 
tycker bäst förtjänar Huddinges 
byggnadspris 2019. Omröstningen 
pågår från 3 september till och 
med 2 oktober. Flest röster vinner.

Priset i form av ett diplom och 
en plakett av Huddingekonstnären 
Håkan Bull delas ut på kommun-
fullmäktige i december 2019. Pla-
ketten ska fästas på den vinnande 
byggnaden eller anläggningen.

Stor succé
Huddinges byggnadspris delades 
för första gången ut 2017 och blev 
omedelbart en stor succé. Över  
1 000 röster kom in – flest röster 
fick bostäderna vid Gretas Backe. 
2018 vann Glömstaskolan.

MIKAEL JEPPE

Fotnot: Det finns mer information 
och fler bilder på bland annat 
huddinge.se/huddingesbyggnads-
pris.

RöSTA 
PÅ Din 
FAvORiT-
bYGGnAD!

MeR OM HUDDinGeS bYGGnADSPRiS

nObeLUS 
– STUDenTbOSTäDeR  
i FLeMinGSbeRG
Längs Alfred Nobels Allé i 
direkt anslutning till Campus 
Flemingsberg har Byggvesta 
byggt 433 student- och 
forskningsbostäder i varierande 
storlekar. Området har en tät 
kvartersstruktur. 

Du kan mejla 
till huddinge@

huddinge.se 
 – glöm inte att 

skriva Bygg-
nadspriset  

i ämnesraden.

Gå in på 
huddinge.se/
huddinges-

byggnadspris 
och lägg din 

röst! 

Det går också 
bra att skicka 
ett brev till 
Huddinge  
kommun, 

Plansektionen, 
Kommun-
styrelsens 

förvaltning,  
141 85 Hud-

dinge.

Du kan  
även besöka 

Servicecenter 
på Patron  

Pehrs väg 6 för 
att få hjälp  

att rösta.

#huddinge-
byggnadspris  
– dela gärna 

vidare i sociala 
medier.

SÅ 
GöR 
DU!

Priset ska uppmärksamma vad 
som byggs i Huddinge, öka intres-
set för byggnader och fysiska mil-
jöers estetiska och arkitektoniska 
utformning och hur de påverkar 
människors välbefinnande. 
Det ska också skapa intresse bland 

arkitekter för Huddinge som 
område och visa på god hållbar-
het. Priset delas ut till en byggnad, 
anläggning eller annan åtgärd 
som har uppförts de senaste 48 
månaderna och som bidrar till ett 
expansivt Huddinge.

1
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juryns motivering:
Byggnaderna bidrar, genom sina volymer och sina 
öppna bottenvåningar, till en ökad stadsmässighet. 
De kommersiella lokalerna i gatuplanet ger en ökad 
funktionsblandning och ett mer levande gaturum 
vilket skapar mervärde för området som helhet. 
Bottenvåningarna ger tillbaka till gatan och till de 

som rör sig i området. Byggnadernas totala storlek 
har delats upp och bearbetats på ett skickligt sätt. Inte 

minst är balkongerna ett lekfullt inslag som hjälper till 
att ta ner skalan på byggnaderna. Stor vikt och omsorg 
har lagts på att få till variation i kvarteret vilket bidrar 
till en både spännande och trevlig helhet. Det är ett 
modigt och originellt tillskott i kommunen som visar 
hur en stor skala kan arbetas ner genom stor omsorg 
om detaljer. 

SPinDeLPARKen i SjöDALen
Kommunen har tillsammans med Sven A Hermelin AB och Greens 
Anläggnings AB låtit uppföra en ny park längs med Mariedalsvägen i Solgård. 
Parken invigdes sommaren 2017 och är uppförd på en gammal villafastighet. 
Platsens historia har tydligt spelat en stor roll i utformningen av parken.

juryns motivering:
Inkilad bland 
villabebyggelsen ligger 
denna lekfulla och väl 
genomtänkta park. Parken 
är anlagd på en gammal 
villatomt, något som tydligt 
går att avläsa, inte minst genom 
det röda staketet och de sparade 
fruktträden. Den är väl integrerad 
i omgivningen och bidrar med en 
offentlig mötesplats till ett villaområde som saknat 
gemensamma vistelseytor. Sättet att omvandla en 
tidigare villaträdgård till en park med stor rumslighet 
som erbjuder rum och aktiviteter för alla åldrar, 
upplevs väldigt innovativt. Parken har potential att 
verka som generationsöverbryggande mötesplats. 

Mounir el Bacha 
bor i huset med sin hustru 
och parets treåriga dotter:
– Designen är bra, det är 
små lägenheter men varje 

kvadratmeter utnyttjas 
maximalt. Sedan finns det 

också en fin innergård.

Åsa sidibeh Zetterlund,  
boende i området:

– Det är en jättefin park 
med fina material. Jag gillar 

pilgången och att många träd 
har bevarats som en del i den 

nya parken.

1

2
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TeCHnOLOGY AnD HeALTH 
OCH neO i FLeMinGSbeRG
Två byggnader i direkt 
anslutning till Karolinska 
Universitetssjukhus. Båda 
etapperna har uppförts av 
SveaNor Fastigheter och Hemsö 
och är ritade av Tengbom. 
Det rör sig om totalt 48 000 
kvadratmeter. I lokalerna finns 
KTH:s skola för teknik och 
hälsa, Röda korsets högskola, 
verksamheter från Karolinska 
institutet och Karolinska 
Universitetssjukhuset och 
Widerströmska gymnasiet. 

juryns motivering:
En tidlös och lågmäld arkitektur samtidigt 
som byggnaden har getts ett modernt uttryck. 
Byggnaden har enkla geometriska former och 
en särpräglad fönstersättning. Taket ansluter 
direkt till fasaden utan taksprång och fönstren är 
utskurna i träfasaden utan synliga omfattningar. 
De få detaljerna och de stora fönsteröppningarna 
ger ett lugn och en stadga åt byggnaden. 
Husets placering upplevs väldigt medvetet och 
byggnaden tar plats, utan att för den delen ta 
över platsen. En äldre ek har byggts in i en större 

balkong så att naturen får en lika självklar 
plats som byggnaden, vilket bidrar stort till 
villans karaktär. Projektet ger uttryck åt det 
moderna villasamhället och är ett positivt 
tillskott i kommunens småhusbestånd. 

enFAMiLjSHUS i HöGMORA
På en höjd med utsikt över 

Magelungen, har det i privat regi 
uppförts ett enfamiljshus. Byggnaden är ett 

”typhus” ritat av arkitekten Gert Wingårdh. 
Husets utformning tar hänsyn till platsen 
på ett medvetet sätt genom naturliga färg- 
och materialval och genom att befintlig 
vegetation har sparats. 

Johan och Katrina lindqvist 
bor med tre barn och familjens 

hundar i privathuset på snöbärsstigen: 
– Läget är fantastiskt bra och huset i sig är 

väldigt inbjudande. Det är många fönster men 
ändå inte så mycket insyn. De som besöker oss 

brukar säga att det är som att komma hem. 
Otroligt kul att bli nominerad, vi 

känner oss stolta.

4

5
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juryns motivering:
Kvarteret består av tre punkthus 
saxat placerade i en södersluttning. 
Byggnaderna har byggts i suterräng 
vilket anpassar byggnaderna till 
det omgivande landskapet. Den 
milda men samtidigt varma 

färgsättningen som varierar mellan 
husen, bidrar tillsammans med den 

indragna takvåningen till att skapa en 
behaglig skala. Entréerna är omsorgsfullt 

utformade för att välkomna boende och 
besökare. Byggnaderna har getts en medveten omsorg 
av såväl  helheten som detaljerna och är talande 
exempel på hur ett område, på ett medvetet sätt, kan 
kompletteras med bostadsformer som tidigare saknats. 

juryns motivering:
Byggnaderna ingår i regionens satsning på Life Science, 
med fokus på att skapa mötesplatser där människor och 
verksamheter kan interagera och samverka. Interiört 
finns stora atrier och trapphus som bidrar rumsligt till 
dessa möten. Byggnaderna har fasader i aluminium 
och glas, anpassade i skala och har en lätthet och 
lekfullhet i uttrycket som kontrast mot den tunga 
sjukhusbyggnaden och den befintliga bebyggelsen i 
Grantorp. Byggnaderna ger trots sin minimalistiska 
utformning på utsidan olika intryck och 
fasadmönster beroende på var betraktaren befinner 
sig och skapar på så sätt ett spännande tillskott i 
stadsmiljön i Flemingsberg. Utstickande former bidrar 
också till att skapa en avläsbarhet utifrån och kopplar 
an till interiören som det lagts stor omsorg på. De stora 
ljusgårdarna med ljusinsläpp från taket och en lekfull 
färgsättning bidrar till att stärka byggnadernas helhet. 

KvARTeReT GULSPARven i SeGeLTORP  
Mellan Skatvägen och Ringtrastvägen har Seniorgården låtit 

uppföra tre punkthus med totalt 47 lägenheter i form av 55 plus-boende. 
Husen är ritade av Brunnberg och Forshed Arkitektkontor. 
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Hans gemstad flyttade 
in i huset på skatvägen med sin 

fru så fort det stod klart:
– Det som vi fastnade för var lugnet 

och den fantastiska omgivningen med 
trädgården, naturen runt knuten och

småhusen. Det är som att bo på landet; 
vi känner oss priviligierade 

att få bo så här.

Mona lifwergren, rektor
Widerströmska gymnasiet:

– Den futuristiska arkitekturen 
passar bra in i detta innovativa och 
expansiva område med närheten till 
akademier, sjukhus och näringsliv. 
Vi är väldigt glada över vår ljusa 

och moderna arbetsmiljö.

4

5
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Att odla vertikalt inomhus 
är yteffektivt, klimat- och 
resurssmart. Grönska är ett 
svenskt projekt för stadsodling 
som valt att etablera sig i 
Huddinge.

I en oansenlig byggnad i 
Storängens industriområde 
finns framtiden. För i takt med 
att vi människor blir allt fler, 
tillgången på odlingsbar mark 

minskar och vatten blir en bristvara är 
stadsodling inomhus ett alternativ.

– Här odlar vi i ett slutet kretslopp helt 
oberoende av klimatet utomhus, säger 

Natalie De Brun som skapat Grönska 
tillsammans med Petter Olsson och Robin 
Lee. 

Natalie har läst ekonomi på Handels-
högskolan och har även en master i mark-
nadsföring. Hennes intresse för miljö- och 
hållbarhetsfrågor ledde till att hon skrev 
sitt examensarbete på temat stadsodling.

Medan Natalie hämtade kunskap och 
inspiration i New York hade Petter och 
Robin fascinerats av stadsodling efter 
att ha läst om vertikala odlingar i Japan. 
Gemensamma kompisar sammanförde 
dem, planerna för företaget började spira 
och 2016 bildades Grönska Stadsodling 
365 AB.

– Vi är alla tre entreprenörer och med 

våra olika kompetenser kompletterar vi 
varandra bra, säger Natalie.

I produktionen används en såddmaskin 
som fyller jord i små byttor som kröns 
med frön. Istället för att täcka fröna med 
jord ställs de i fuktiga, mörka rum för att 
gro. Temperatur och fuktighet styrs elek-
troniskt och tiden anpassas efter frösort.

egna ljusrecept
Från de mörka rummen flyttas de små 
plantorna till höga ställningar som 
rymmer långa rader av plantor på flera 
våningsplan. Ledbelysningen, som ersätter 
dagsljuset, och odlingens slutna vattensys-
tem har de själva utvecklat.

– Vi har tagit fram egna ljusrecept som 

Stadsodling inomhus är ett alternativ när tillgången på odlingsbar mark minskar och vatten blir en bristvara. Grönskas ljusrecept ger plantorna olika utseende, smak       och näringsinnehåll. 

Framtiden grönskar i Storängen
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ger plantorna olika utseende, smak och 
näringsinnehåll. Bland annat anpassar vi 
belysningen för att göra plantorna mer 
näringsrika, säger Natalie och beskriver 
Grönska som ett tech-företag som satsat 
på stadsodling. De odlar främst olika örter, 
skott och sallater. De har testodlat bland 
annat paprika, tomater och jordgubbar 
och har planer på att bredda odlingen i 
framtiden. 

Idag odlas 1,3 miljoner plantor per år 
som köps av bland annat restauranger, 
grossister, en skola och några ICA-butiker.

– Jämfört med växthus i Sverige och 
Nederländerna använder vi lika mycket 
belysning och energi. Än kan vi inte riktigt 
konkurrera med Nederländerna för vi är 

för små, det vi producerar på en månad 
gör de på en dag. Vi är också dyrare 
eftersom vi valt att förpacka i papper och 
inte i plast.

Målet för framtiden är att växa.
– Sverige importerar mellan 50 och 60 

procent av all frukt och grönt som vi kon-
sumerar. Globalt blir antalet människor 
fler och alla behöver mat. Stadsodling 
är ett yteffektivt alternativ och vi arbetar 
med att utforma en strategi för hur vi ska 
växa både i Sverige och utomlands, säger 
Natalie.

Grönska är ett tech-företag som satsar 
på odling inomhus. Konceptet har skapats av 

Natalie De Brun, Petter Olsson och Robin Lee.

Stadsodling inomhus är ett alternativ när tillgången på odlingsbar mark minskar och vatten blir en bristvara. Grönskas ljusrecept ger plantorna olika utseende, smak       och näringsinnehåll. 

KRISTINA EDER

Framtiden grönskar i Storängen
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– vi tycker att alla människor 
ska få en andra chans att 
komma ut på arbetsmarknaden. 
Att vi anställt en person via 
MiA-projektet bevisar att 
samarbetet fungerar mycket 
väl, säger emmanuel villius, 
butikschef på Stockholms 
Stadsmissionen i Farsta 
centrum.

MIA-projektet är till för att 
öppna dörrar mot arbetsmark-
naden och riktar sig till den som 
av någon anledning inte arbetat 
på länge. Med fokus på indivi-

den och dess förutsättningar att finna, få 

och behålla ett arbete görs samordnade 
insatser. 

Vilka insatser som görs varierar bero-
ende på individens behov och önskemål 
för att stegvis nå ett ökat deltagande i 
samhället, bättre hälsa och större social 
gemenskap.

– Den som vill delta i projektet ska vara 
intresserad och motiverad att komma 
till oss. Det är deltagaren själv som ska 
komma med idéer och hitta vägen ut via 
önskemål, intressen och vilja, säger Ellinor 
Younis Forssman, Huddinge kommun och 
handledare i MIA-projektet. 

Arbetstränar hos stadsmissionen
I dag besöker hon Lollo på hennes nya 
arbetsplats, Stockholms Stadsmission i 
Farsta. 

Lollo började arbetsträna här för en 
dryg månad sedan, hon trivs mycket bra 
och har redan gått upp i arbetstid.

– För två år sedan hade det här inte varit 
möjligt, det är tack vare MIA-projektet 
och Ellinor som jag har fått ett arbete. 
Arbetsuppgifterna varierar och det går bra, 
ibland är det lite stressigt men det finns 
inget lätt jobb, säger Lollo. 

Emmanuel Villius, som är butikschef, 
peppar och säger att hon är grym. Han har 
samarbetat med MIA-projektet en tid och 
redan anställt en deltagare därifrån.

– Att kunna säga till sina barn att man 
går till jobbet istället för att man går på 
försörjningsstöd stärker inte bara deltaga-
ren utan hela familjens självkänsla, säger 
Ellinor Younis Forssman.

KRISTINA EDER

MIA öppnar dörren  
till arbetsmarknaden

För Lollo har MIA-projektet inneburit att hon kommit ut på arbetsmarknaden. Chefen 
Emmanuel Villius uppskattar hennes arbetsinsats och Ellinor Younis Forssman, Huddinge 
kommun, är glad för att projektet ger jobb.

MeR OM MiA-PROjeKTeT

MIA-projektet finansieras av Europe-
iska socialfonden och Samordnings-
förbundet i Huddinge, Botkyrka och 
Salem och riktar sig till invånare som 
är i behov av samordnat stöd för att 
hitta ett arbete. Den som vill delta i 
MIA-projektet kan själv ta kontakt 
eller bli remitterad via Försäkrings-
kassan, Arbetsförmedlingen, kom-
munerna eller vården. Man deltar i 
projektet under max ett år och får 
stöttning av projektledare, handle-
dare och Case managers som kan 
beskrivas som ”spindeln i nätet”, de 
finns där för att stötta, ge praktiskt 
hjälp och hjälp till självhjälp. Sedan 
start 1 april 2017 har MIA-projektet 
haft 322 deltagare och av de cirka 
200 som avslutat har runt 150 gått 
vidare till arbete, studier eller tagit 
ett steg närmare arbetsmarkna-
den. MIA-projektet välkomnar fler 
företag som vill ta emot deltagare 
i projektet för studiebesök, praktik 
eller arbetsträning. Intresserade är 
välkomna att kontakta projektledare 
Maria Reed via e-post till Maria.
reed@huddinge.se eller telefon 
08-535 336 89. Mer att läsa finns på 
miaprojektet.se.



fERiEPRAKTiK

31Vårt Huddinge #4 2019

Cirka 560 Huddingeungdomar 
deltog under sommaren i den 
kommunala feriepraktiken 
och fick på så vis viktig 
arbetslivserfarenhet.
en del jobbade tre veckor inom 
barn- och äldreomsorgen, 
andra i föreningslivet eller 
med parkskötsel, renovering 
och andra trivselskapande 
aktiviteter i trygghetssatsningen 
Unga för orten.

Casper Velén är en av två 
feriepraktikanter på förskolan 
Gullvivan i Snättringe.

– Jag har småkusiner och 
tyckte att det här skulle passa 

mig. Jag trivs jättebra, säger han och till-
lägger:

– Jag är mycket med barnen och hjälper 
till där det behövs. På morgonen är 
barnen utomhus och då hjälper jag till 
att vakta och trösta om någon gör sig illa. 

Sedan är det mellis och sovstund för de 
minsta.

En framtid inom barnomsorgen verkar 
dock inte vara aktuell för Casper Veléns 
del. Han går teknikprogrammet på gym-
nasiet och drömmer om att bli arkitekt 
eller ingenjör.

– Som feriepraktikant får jag möjlighet 
att jobba med något som är kul samtidigt 
som jag tjänar lite pengar till min kör-
kortsutbildning.

”Fungerar bra”
Hans handledare Tatiana Gustavsson 
berättar att förskolan tar emot praktikan-
ter under hela året.

– Det fungerar bra. Ungdomarna hjälper 
till och uppskattas av både personal och 
barn. Jättekul!

Lovisa Scherp Nilsson och Jacob Wes-
terberg är feriepraktikanter på Drevvikens 
segelsällskaps seglarskolor i Sjöängen vid 
sjön Drevviken. När den här intervjun 
görs i början av juli har kvicksilvret i ter-
mometern sjunkit från 30 grader till runt 
tio. Det både regnar och blåser kallt. Detta 

till trots pågår febril aktivitet i seglarlägret. 
Optimistjolle efter optimistjolle görs klar 
för segling. Just den här dagen deltar cirka 
20 barn och unga.

Såväl Lovisa Scherp Nilsson som Jacob 
Westerberg är vana seglare. De hjälper till 
på lägret och lär bland annat deltagarna 
att segla och paddla kanot. De tycker det 
är bra att kommunen erbjuder ferieprak-
tik.

– Det är kul att sommarjobba med något 
som man själv är intresserad av och att få 
möjlighet att lära ut segling och träffa nya 
människor, säger båda.

Det var tio sökanden till två platser så 
alla fick svara på tre frågor, varav en hand-
lade om tidigare erfarenhet av segling.

– Feriepraktikanterna är med i ledar-
teamet och fungerar jättebra på både land 
och vatten, säger Tove Madsen, lägerkap-
ten och handledare.

MIKAEL JEPPE

Fotnot: På huddinge.se/feriepraktik och 
huddinge.se/ungafororten finns mer info 

om feriepraktik och Unga för orten.

Praktik ger erfarenhet och pengar
Jacob Westerberg och Lovisa Scherp Nilsson hade feriepraktik på en seglarskola i Sjöängen. 



32

NYHETER

Vårt Huddinge #4 2019

nu startar SPF-seniorerna 
och PRO projektet 
Armkrok.
– vi vet att det finns 
många som upplever 
ofrivillig ensamhet. Genom 
projektet vill vi nå dem 
och hjälpa dem att bryta 
ensamheten, säger berit 
Westergren, ordförande i 
SPF-seniorerna.

Ofrivillig ensamhet 
är sedan tidigare ett 
område som pensionärs-
organisationerna arbetar 
med på riksplanet. För 

två år sedan tog diskussionerna om 
vad som kan göras för att mot-
verka problemet fart på allvar. En 
utbildning i ämnet drogs igång och 
studiematerial togs fram.

– Vi vet att det finns många som 
känner sig ensamma men det 
svåra för oss är att nå dem, vi ser 
gärna att hemtjänsten hjälper till 
att sprida budskapet om projektet, 
säger Berit Westergren.

– De vet vilka som är ensamma 
och vi måste få draghjälp för att nå 
ut till dem.  

Alla får vara med
För att nå dem som berörs av pro-
jektet Armkrok har SPF-seniorerna 
och PRO sökt samarbete med andra 
frivilligorganisationer, däribland 
Stadsmissionen. Stadsmissionen 
var snabb att haka på projektet och 
ställer upp med utbildade grupple-
dare som ska leda livsberättargrup-
per, träffar där man samlas i mindre 
grupper för att samtala om olika 
livsfrågor.

 Livsberättargrupperna är en av 
aktiviteterna i projektet Armkrok 
som dragits igång av SPF-senio-
rerna och PRO. Pensionärsorgani-
sationerna startar också Mötesplats 
Armkrok i Huddinge centrum och 
Skogås. Till mötesplats Armkrok är  
alla som känner sig ensamma  
eller vill veta mer om projektet 
välkomna.

– Du behöver inte vara med i 
någon förening utan alla är väl-
komna, säger Ann-Cathrin Lindell, 
sekreterare i PRO i Skogås.

– Tanken är att vi med hjälp av 
studiematerialet Tillsammans mot 
ensamhet ska hitta vägar att nå ut 
till dem som känner sig ensamma 

och hjälpa dem att bryta ensam-
heten.

Handlingsplan
De idéer som kommer fram i 
cirklarna ska ligga till grund för 
en handlingsplan för uppsökande 
verksamhet som riktar sig till de 

Armkrok ska bryta ensamheten

Ann-Cathrin 
Lindell, till 
vänster, och Berit 
Westergren, till 
höger, hälsar både 
medlemmar och 
icke medlemmar 
välkomna.
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Liberalerna 
huddinge.liberalerna.se

Malin Danielsson (l)
malin.danielsson@huddinge.se
– Fokus har legat på undervis-
ningslokaler och arbetsmiljö för oss 
liberaler. Just nu håller kommunen 
på att utreda var en ny simhall ska 
placeras, den kommer att bli oer-
hört viktig för simundervisningen. 
Flera skolor byggs just nu om och 
det byggs också ett antal nya. När 
det gäller arbetsmiljön så börjar
de första miljonerna för lärar-
assistenter nu fördelas, något 
som Liberalerna fick igenom 
i regeringsförhandlingarna.

vänsterpartiet 
vansterpartiet.se/huddinge

nujin Alacabek (V)
nujin.alacabek@huddinge.se
– Sedan valet har vi fortsatt jobba 
för bättre förskolor och skolor i 
Huddinge, både för elever och 
personal. Vi har en annan politik 
för förskolan och grundskolan än 
den borgerliga minoritetskoalitio-
nen. I vårt budgetförslag satsade 
vi mer pengar på både förskolan 
och grundskolan för att få fler 
lärare och vuxna i skolan, mindre 
klasser, stärkt elevhälsovård och fler 
specialpedagoger. Vi driver också 
på för att de skolgårdar som byggs 
ska följa Boverkets normer för 
pedagogisk utemiljö.

Armkrok ska bryta ensamheten

som känner sig ofrivilligt ensamma. 
– Projektet Armkrok är inte 

en engångssatsning utan det här 
arbetet ska leva vidare. Vi kan 
inte förändra världen men vi har 
målsättningen att nå så många som 
möjligt, säger Berit Westergren. 

KRISTINA EDER

MeR OM ARMKROK

Den som vill veta mer om 
projektet Armkrok kan kontakta 
Berit Westergren på 070-955 78 
30 eller Ann-Cathrin Lindell på 
070-453 62 95.

forts. från sidorna 17 & 23: 
Vad har ni gjort för  

att förbättra villkoren  
för barn och pedagoger  

i skolorna?
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UTSTäLLninGAR
Torsdag 3/10
KOnSTUTSTäLLninG 
– HeLéne FORSbeRG, ABF 
Huddinge, Galleriet kl. 8–20, 
Kommunalvägen 26.
Heléne Forsberg från 
Snättringe är konstnär och 
inspiratör inom skapande 
verksamhet. De speciella 

”Vänner-tavlor”, som kommit 
att bli hennes signum, finns 
också med. Vernissage 3/10 kl. 
17–19. Öppet: mån-tors  
kl. 8–20, fredag 8–15.

12–27/10
OLjeMÅLeRi Av SiRi iveR-
Sen-ejve, Galleri Garaget, 
Fullersta gård. Verksamhetsfält: 
måleri och offentliga 
utsmyckningsuppdrag. Mer 
info: hkkvanner.se.

MÅNdag 4/11
KOnSTUTSTäLLninG 
– OMeR ROSenbAUM, 
ABF Huddinge, Galleriet 
kl. 8–20, Kommunalvägen 
26. Omer ritar gärna platser 
från sin barndoms Israel. 
Andra omtyckta motiv är 
relaterade till hans intressen: 
arkitektur, psykologi, mekanik 
och intressanta möten med 
människor på stan. Öppet: 
måndag-torsdag kl. 8–20, 
fredag kl. 8–15. Mer info: 
huddinge.abf.se.

SePTeMbeR
TIsdag 24/9
FOLKRöReLSePARTieRnA 
OCH DeMOKRATin – vAD 
HänDe? Föreläsning hos ABF 
Huddinge kl. 13–14, 
Kommunalvägen 26, med Kjell 
Östberg, professor i historia 
med fokus på forskning om 
socialdemokratins historia 
och folkrörelsernas utveckling. 
Välkänd för sina biografier 
om Olof Palme. Anmälan: 
08-774 02 70, info.huddinge@
abf.se. Arr: ABF Huddinge, 
Samtidshistoriska institutet 
vid Södertörns högskola. Mer 
info: huddinge.abf.se.

TIsdag 24/9
DRYGT TvÅ ÅR MeD 
TRUMP – vAD Hän-
DeR nU? Föreläsning i 
Magasinet kl. 19, Juringe Gård. 
Publicisten och diplomaten 
Olle Wästberg, före detta 
generalkonsul i New York och 
generaldirektör för Svenska 
Institutet, ger sin syn på läget. 
Pris: 100 kr för medlemmar, 
130 kr för övriga. Anmälan: 
boka@segeltorpkultur.se,   
08-646 48 56. 

LÖrdag 28/9
1000 MeTeR KOnST & 
HAnTveRK. Möt över 100 
utställare från Huddinge 
station till Fullersta 
gård kl. 11–15. HKK 
anordnar skulpturfestival 
i Fullerstaparken på temat 
flyttkartong. Se också HKK:s 
utställning på samma tema 
i Galleri Garaget. Pröva 
Street Art med Mikaela Eira 
Wallin. Barn välkomnas till 
konstverkstan för att skapa. 
Kulturskolan uppträder 
med East Wind Band. Peter 
Bergman, chef för Fullersta 
gård, guidar i utställningen 

”Nästan ingenting” – med 
konst av Rune Hagberg. Mer 
info: huddinge.se/1000meter,  
hkkv.se.

sÖNdag 29/9
SKOGenS SvAMPAR,  

Magasinet kl. 13–15, 
Juringe Gård, Svamp-

konsulent Gunilla Skoglund 
gör oss bekanta med 

många svamparter. Ta gärna 
med egen svamp. Ingen avgift 
och ingen anmälan. Det bjuds 
på svampsoppa med bröd.

OKTObeR
TIsdag 1/10
MUSiKCAFé, 
Tvättarbostaden Hagalund 
kl. 13.30, Masmovägen 20–22, 
Vårby. Swingin Seniors spelar 
och sjunger för Huddingebor 
födda 1930–1960. Arr: Vårby 
Fittja Hembygdsförening. Mer 
info: tvatterimuseet.se.

fredag 4/10
FöReLäSninG: MÅ bRA 
– MeD eLLeR UTAn LäKe-
MeDeL, ABF Huddinge kl. 
14.15–15.15, Kommunalvägen 
26. Föreläsning av Helén 
Lieberman-Ram, legitimerad 
apotekare, projektledare, 
nestor FoU-center. Anmälan: 
info.huddinge@abf.se, 08-774 
02 70. Samarbetspartner: ABF 
Huddinge, Nestor FoU-center. 
Mer info: huddinge.abf.se.

fredag 4/10
ÅnGeST OCH DePReS-
SiOn – vAnLiGARe än 
vAD vi KAnSKe TROR, 
ABF Huddinge kl. 13–14, 
Kommunalvägen 26.  
Föreläsning av Milja Ranung,
legitimerad psykiatri-
sjuksköterska, projektledare, 
nestor FoU-center. Anmälan: 
08-774 02 70, info.huddinge@
abf.se. Arr: ABF Huddinge, 
Nestor FoU-center. Mer info: 
huddinge.abf.se.

sÖNdag 6/10
HöSTbYKen,  
Hagalunds Tvätterimuseum 
kl. 12–14, Masmovägen 
20–22, Vårby. Höstbyk 
med eld under grytorna, 
sköljning vid klappbryggan 
och långkalsongerna på 
tork. Visning av museet kl. 
12.15. Fika i Tvättarbostaden. 
Pris: 20 kr, kontant. 
Samarbetspartner: Vårby-
Fittja hembygdsförening. 
Mer info: tvatterimuseet.se, 
hembygd.se/varby-fittja. 

TIsdag 8/10
FöReLäSninG – DeMO-
KRATi, MinORiTeTeR 
OCH inKLUDeRinG, 
ABF Huddinge kl. 13–14, 
Kommunalvägen 26.  
Christina Rodell Olgaç är 
docent i pedagogik med 
forskning om de nationella 
minoriteternas skolsituation 
i ett historiskt och nutida 
perspektiv med fokus på den 
romska minoriteten. Anmälan:  
08-774 02 70, isabell.
sandberg@abf.se. Arr: ABF, 
Samtidshistoriska institutet 
vid Södertörns högskola. Mer 
info: huddinge.abf.se.

LÖrdag 12/10
vÅRDKASe PÅ KORP-
beRGeT i Vårby gård 
kl. 18–20. Vårby-Fittja 
hembygdsförening tänder i 
samarbete med Huddinge 
kommun en vårdkase för 
att erinra om forna tiders 
varningseldar, när fientliga 
sjöfarare nalkades på Mälaren. 
Tal och musikunderhållning.
Mer info: bjornoijer.se/
vardkasar. 

sÖNdag13/10
PRövA PÅ PAPieR  
MACHé hos konstföreningen 
Bellis kl. 11–13.30, Spelvägen 
14, Trångsund. Pris: 50 kr för 
material, 15 kr för fika. Mer 
info: belliskonst.se.

oNsdag 16/10
FiLMviSninG OCH FöRe- 
LäSninG – DeMOKRATi 
i FARA ”22 jULY”, ABF 
Huddinge kl. 13–16.30, 
Kommunalvägen 26. En 
eftermiddag om Utöja och 
samtal om demokratins 
möjligheter, innebörder 
och dess motståndare. 
Samtalsledare: docent 
Håkan Blomqvist, historiker 
vid Södertörns högskola. 
Anmälan: 08-7740270 
eller isabell.sandberg@
abf.se. Arr: ABF Huddinge, 
Samtidshistoriska institutet 
vid Södertörns högskola. Mer 
info: huddinge.abf.se.



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.
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LÖrdag 19/10
DUeTT Av MATS FLinK, 
Huddinge Kulturhus kl. 15, 
Sjödalstorget 1, Huddinge. 
Medverkande: Jenny Nilson, 
premiärdansös vid Kungliga 
baletten, och Pascal Jansson, 
utnämnd till Solist 2007. 
Handlingen utspelar sig i 
ett sommarhus under en 
tidig augustimorgon. Ett 
syskonpar har bestämt sig för 
att träffas för att göra ett slags 
summering. Ett avslut för att 
kunna gå vidare på varsitt håll. 

sÖNdag 20/10
LAviS, Stortorps bygdegård 
kl. 12.30, Drottningvägen 4, 
Trångsund. Lavis är en rolig, 
svettig dansgympa som dansas 
en och en och leds av Anu 
Ritjärvi. Det vankas finska 
dansen humppa, men även 
vals, polka, foxtrot, salsa, jenka, 
rock/jive, cha-cha och samba. 
Alla får lära sig grundstegen. 
Samarbetspartner: ABF 
Huddinge, Huddinge kommun, 
Huddinge finska förening, 
pensionärsföreningen Virkeät 
i Trångsund, Svenska kyrkan i 
Flemingsberg. 

sÖNdag 20/10
FAMiLjeTeATeR: De TRe 
SMÅ GRiSARnA, Magasinet 
kl. 11, Juringe Gård. Tant 
Klavér spelar sagan om De 
tre små grisarna som bygger 
sig varsitt hus. Klarar de sig 
undan vargen som vill äta 
upp dem? En rolig interaktiv 
föreställning med sång och 
musik. För 3–8 år. Fri entré 
men den som vill vara säker 
på plats kan boka via boka@
segeltorpkultur.se eller    
08-646 48 56. Ange antal 
vuxna och barn.

TIsdag 22/10
MöT bjöRn HeLLbeRG 
i Magasinet kl. 19, Juringe 
Gård. Björn Hellberg 
är en av Sveriges mest 
produktiva författare med 
över 60 böcker, varav cirka 
hälften i deckargenren. Nu 
har han även skrivit sina 
memoarer. Han är dessutom 
en av världens främsta 
tennisexperter, en välkänd 
radio- och tv-profil. Möt en 
underhållande berättare 
med mycket humor. 
Pris: 150 kr för 
medlemmar, 200 kr 
för övriga. Anmälan: 
boka@segeltorpkultur.
se, 08-646 48 56.

nOveMbeR
fredag 8/11
MUSiK: CHUCK beRRY, 
ABF Huddinge kl. 13–14.30, 
Kommunalvägen 26. Chuck 
Berry Mania är en kvintett 
mogna gentlemän som sedan 
1981 har rest runt i stora delar 
av Sverige och hållit rockfarfar 
Chuck Berrys låtar levande. 
Pris: 100 kr, PRO-medlemmar 
80 kr. Anmälan: 08-774 02 70, 
info.huddinge@abf.se. Mer 
info: huddinge.abf.se.

sÖNdag 10/11
FinSK FARS DAG ABF 
Huddinge kl. 14–15.30, 
Kommunalvägen 26. Fira finsk 

fars dag tillsammans 
med finska 
föreningarna. 
Det bjuds på 

underhållning och fika.
Arr: ABF Huddinge, Huddinge 
kommun, Huddinge finska 
förening, pensionärs-
föreningen Virkeät i 
Trångsund och Svenska 
kyrkan i Flemingsberg.

sÖNdag 10/11
PRövA PÅ FRiTT bRODeRi 
hos konstföreningen Bellis 
kl. 11–13.30, Spelvägen 14, 
Trångsund. Fritt broderi. Pris: 
50 kr för material, 15 kr för 
fika. Mer info: belliskonst.se.

LÖrdag 16/11
exPeDiTiOn LiveT MeD 
AnDeRS LUnDin, Huddinge 
Kulturhus kl. 14, Sjödalstorget 
1. Hur har det gått? Hur ska 
det gå? Och vart? Expedition 
livet tar avstamp i människans 
första steg på savannen och 
landar i en treårings nyliga 
avtryck i lekplatsgruset. På 
vägen passerar vi urskogar, 
oceaner, sommarstugor, 
Skansen, fel hotell i Ystad 

och landar till mot slutet 
i TV-soffan hemma. 
Tillsammans med 
kontrabasisten Jonas 
Olofsson låter Anders 

sina funderingar komma 
till uttryck i en brokig 

samling berättelser och visor 
om det äventyr det är att leva 
och vandra på vår planet.

sÖNdag 17/11
MUSiKCAFé, Tvättar-
bostaden Hagalund kl. 13.30,  
Masmovägen 20–22, Vårby. 
Tjing på tjättingen, Anders 
Pettersson, Christer Lewin 
och Ronny Lindgren 
spelar och sjunger eget och 
blues. Arr: Vårby Fittja 
Hembygdsförening. Mer info: 
tvatterimuseet.se.

Anders Lundin kommer till Hud-
dinge Kulturhus 16 november.

FiLOSOFiCAFé
•• ABF Huddinge,  
Svenska sällskapet för 
filosofisk Praxis. Mer info:  
huddinge.abf.se.

oNsdag 2/10
FeMininT OCH MAS-
KULinT. Huddinge 
huvudbibliotek kl. 18–19.30, 
Kommunalvägen 28A. 
Filosofera med andra kring 
frågor om femininitet och 
maskulinitet över en kopp 
kaffe. Vi inspireras först av 
Simone de Beauvoir och Carl 
Gustav Jung.

TIsdag 15/10
MeDbORGARSKAP RäT-
TiGHeT eLLeR PLiKT? 
Vårby bibliotek med 
barnkonsten kl. 17–19.30, 
Vårby allé 26. Filosofera 
med andra kring frågor om 
medborgarskap över en kopp 
kaffe. Vi inspireras först av 
Jean-Jacques Rousseau och 
Hannah Arendt.

oNsdag 16/10
vAD äR HeLiGT iDAG?  
Skogås bibliotek kl. 19–20.30, 
Skogåstorget 7–9. Filosofera 
med andra kring frågor om 

”det heliga” över en kopp kaffe. 
Vi inspireras först av Émile 
Durkheim och Mircea Eliade.

Torsdag 24/10
FinnS DeT nÅGOT 
SOM äR SAnT? Vårby 
bibliotek med barnkonsten 
kl. 17–18.30, Vårby allé 26, 
Filosofera med andra kring 
frågor om sanning över en 
kopp kaffe. Vi inspireras 
först av Aristoteles och Sören 
Kierkegaard.

oNsdag 13/11
eGO eLLeR inTe 
– DeT äR FRÅGAn? 
Huvudbiblioteket kl. 18–
19.30, Kommunalvägen 28A, 
Filosofera med andra kring 
frågor om egot över en kopp 
kaffe. Vi inspireras först av 
buddhism och Viktor Frankl.

Jenny Nilson och Pascal Jansson ger 
Duett 19 oktober.



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Bilköp och 
hantverkshjälp

Under mina tio år som konsument-
vägledare har det hänt mycket, inte 
minst med lagstiftningen som 

numera ofta är till konsumentens fördel. 
Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning, rän-
tetak för snabblån och en mer långtgående 
ångerrätt vid distansavtal är några exempel.

Vissa saker förändras dock aldrig. De två 
vanligaste ärendena är fortfarande tvister 
med hantverkare och köp av begagnade 
bilar. Det har alltid varit samma typ av 
tvister. De dyra investeringarna är troligen 
en bidragande orsak till att vi konsument-
vägledare anlitas i dessa frågor.

När hantverkare anlitas brukar proble-
men oftast handla om arbeten som inte 
är ordentligt gjorda men också om priset. 
Bästa sättet att undvika en tvist om priset 
är att se till att få en skriftlig offert eller ett 
skriftligt prisförslag. Vid fel på ett arbete 
kan man med stöd av konsumentkreditla-
gen hålla inne med betalningen till att felet 
har blivit åtgärdat.

Konsumentskyddet för en begagnad 
bil varierar beroende på bilens ålder, 
körsträcka och pris. Dessa tre saker 

är avgörande för vad du kan förvänta dig av 
en begagnad bil. De första sex månaderna 
är konsumentskyddet som starkast. Att 
undersöka om det finns bucklor och repor 
bör göras hos bilhandlaren före köpet. 
Rätten att hålla inne med betalningen vid 
reklamationer gäller också begagnade bilar. 

Om du får problem som konsument 
är det viktigt kontakta oss så tidigt som 

möjligt, då är chansen större att 
lösa det. En alltför långdragen 

tvist minskar också chansen att 
kunna gå vidare till Allmänna 
reklamationsnämnden.

fototävla om goodiebag
Många har upptäckt 
natursköna Huddingeleden 
i sommar. Det syns på 
instagram där hashtaggen 
#huddingeleden använts 
flitigt. Den som vill delta 
i kommunens fototävling 
måste dock skicka in 
digitala bildfiler.

– För att delta i tävlingen 
räcker det inte att hash-
tagga, man måste även 
skicka in digitala bilder 
i bra upplösning till oss, 

säger Lotta Segelberg på kommu-
nens kommunikationsavdelning.

Hon uppmanar nu fler att göra 
just det, det vill säga att senast 31 
oktober skicka in digitala bildfiler 

från upplevelser i anslutning till 
Huddingeleden. 

Tolv vinnare får var sin Hud-
dingekasse med innehåll som passar 
såväl till picknicken, fikastunden 
och cykelturen som till utflykten i 
svampskogen. Man behöver inte bo 
i Huddinge för att delta. Max tre 
bidrag får skickas in per deltagare. 

Den som deltar i tävlingen 
samtycker till att bilden kan bli 
publicerad i Vårt Huddinge, på 
huddinge.se, Facebook, Instagram, 
i en fotokalender och i andra kom-
munala kanaler. Någon ekonomisk 
ersättning betalas inte ut. Ifall det 
är identifierbara personer med på 
bilden ska fotografen försäkra sig 
om samtycke. 

Det finns mer information på 
huddinge.se/huddingeleden och 
#huddingeleden.

SKiCKAin biLDeRSenAST 31/10!
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Antonio Alvarez
Konsumentvägledare

Tel: 08-535 300 00
antonio.alvarez@huddinge.se
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