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Det går bra för Huddinge inom många områden.  
Vårt företagsklimat får gott betyg, vi klättrar  
i skolrankingar och vi kan titulera oss som årets 

friluftskommun i länet. Vi håller god ordning i kommunens 
ekonomi. Det är extra viktigt nu när tuffare tider väntar.  

 Efter flera goda år står landets kommuner nu inför en 
vändning. Skatteintäkterna blir lägre på grund av att antalet 
arbetade timmar i Sverige sjunker och vi har nu nått bryt-
punkten då den del av befolkningen som arbetar och bidrar 
med skatteintäkter minskar. Samtidigt föds det allt fler och 
vi lever allt längre, vilket gör att behovet av skola, vård och 
omsorg ökar.

Koalitionens budgetförslag präglas av det nya läget. Vi 
förvaltar resultatet av Huddingebornas slit varje dag. Vi har 
lovat att ta ansvar för deras skattepengar och använda dem där 
de gör mest nytta och vi måste ta ansvar för kommunen och 
ekonomin här och nu – men även på lång sikt. En tillräcklig 
buffert för sämre tider och framtida investeringar i till exempel 
nya skolor är helt nödvändig. 

De goda nyheterna är att vi kommer att kunna ge våra 
verksamheter pengar i takt med att befolkningen 
växer. Huddinge växer med fler elever i grundskolan 

och gymnasiet vilket gör att vi kan lägga 30 miljoner mer i 
2020 års budget jämfört med i år. Antalet orosanmälningar 
kring barn och unga ökar och vi prioriterar därför mer pengar 
till socialnämnden. 

Huddinge har högre kostnader än 
andra jämförbara kommuner. Vi måste 
jobba smartare och lära av de kommu-
ner som lyckas bättre. Vi ska se till att 
Huddinge blir en av de framgångsrikaste 
kommunerna som får ut mest av skatte-
pengarna samtidigt som vi ger en riktigt 
bra service till Huddingeborna.

Det går bra  
– men tuffare 
tider väntar
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Daniel Dronjak (M)
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daniel.dronjak@huddinge.se
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ej på er!  När den här tid-
ningen trycks har jag arbetat 
i Huddinge i exakt en månad. 

Jag bor i Nacka och har inte varit här så 
mycket, mest på barnens matcher i till 
exempel hockey och innebandy, men 
har nu börjat upptäcka vilken skatt det 
är. Följ med mig på upptäcktsfärd i 
sommar!

Först packar jag ryggsäcken, liten 
eller stor beroende på dagens ork och 
ambition, och ger mig ut på vandring 
längs med Huddingeleden. Jag gör en 
avstickare och ser var jag hamnar. Ena 
stunden i Huddinge, och när jag sedan 
lyfter blicken, i Stockholm, Botkyrka 

eller Haninge – kommungränserna 
syns inte i skogen. Jag tar hjälp av 
appen Huddinge naturkarta, där finns 
också de flesta andra kommunerna här 
i kring med. I kartan finns fullt av tips 
och jag slipper gå vilse. 

En annan app jag ska ladda ner i 
telefonen är Huddinge felanmälan. För 
då kan jag snabbt och smidigt meddela 
när jag upptäcker klotter och slipper se 
det igen när jag passerar nästa gång. 

När jag varvat ner med fågelsång 
och naturens lugn är jag laddad för att 
varva upp igen med musik i folkpar-
kerna. Kanske även barnen vill hänga 
med när Cherrie inleder Parksommar 

och samtidigt avslutar Mitt143-festi-
valen i Vårby gård. Som avslutning blir 
det nog en lång stretch under 
ett av de gratis gympapas-
sen i Rådsparken.

Hoppas vi syns 
i sommar, vare sig 
det blir på en stig, i en
park eller i kassakön.

PS Missa inte vår 
fototävling 
Huddingeleden och 
guidade vandringar 
längs med den, 
läs mer på baksidan.
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KORT & GOTT

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

Hoppas vi syns i sommar!

H
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Felanmäl skymd sikt!
HuddingE kOMMunS fastighetsägare 
ska se till att häckar och träd på den egna 
tomten beskärs så att det är fri 
sikt i korsningar. Detta för att 
undvika att människor skadas 
i onödan. Du kan felanmäla 
på kommunens hemsida. Om 
platsen är farlig kontaktar 
kommunen fastighetsägaren eller 
klipper ner växtligheten. Det finns mer 
information på huddinge.se/klipphacken.

... MOnA lifwERgREn, rektor 
för Huddinge kommuns nya 
gymnasieskola Widerströmska 
gymnasiet som tar emot första 
kullen elever 19 augusti. Hur 
går det med rekryteringen 
av elever och personal till de 
fyra programmen: teknik, 
naturvetenskap, ekonomi, vård- 
och omsorg? 

– Den går bra, det är kö till alla 
fyra program och det var 280 
sökanden till elva lärartjänster. Nu 
återstår rekrytering av personal 
till elevhälsan och till biblioteket 
som samutnyttjas med Södertörns 
högskola, säger hon och tillägger:

– Överraskande många tjejer har 
sökt till teknikprogrammet. 

Skolan håller på att göra sig 
hemmastadd i forskningshuset 
Neo intill Karolinska Institutet 
(KI), Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) och Södertörns högskola. 

Hinner ni bli klara i tid?
– Det flyter på bra. Lokalerna blir 

allt mer klara och även om en del 
möbler är försenade så är det något 
vi har tagit med i planeringen. 

På den senaste informations-
träffen kom 150–200 personer 
och då medverkade även lärarna, 
varav två är civilingenjörer 
som har disputerat. Dessutom 
deltog professorer från KTH och 
Södertörns högskola.

När invigs Widerströmska 
gymnasiet mer officiellt?

– Skolan invigs med festligheter 
för elever, föräldrar och andra 
inbjudna gäster 2 oktober.

MIKAEL JEPPE

fotnot: Det finns mer info på 
huddinge.se/widerstromska.

BRA SökTRyck Till nyA 
gyMnASiESkOlAn

Möjligt ladda 
bilen vid kyrkan

dEn SOM har hybrid- eller elbil 
kan numera ladda batteriet hos 
Svenska kyrkan i Huddinge som 
erbjuder fyra publika laddplatser: 
Två vid kyrkan i Huddinge och 

två vid Vårby gårds kyrka. Men det 
kan bli aktuellt med laddplatser vid 

fler kyrkor i Huddinge, meddelar Svenska 
kyrkan i Huddinge och uppmanar andra 
pastorat att följa efter. ”Det finns runt 3 500 
kyrkor över hela Sverige, tänk om alla hade 
var sin laddstolpe. Då skulle alla skeptiker 
som inte tror de kan ta sig mellan Ystad och 
Haparanda med elbil få tänka om”, säger 
Ulf Ragnerstam, kanslichef hos Svenska 
kyrkan i Huddinge.

HAllÅ dÄR ...
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Loppisveteranen Christina 
gillar också att fynda

Loppisar är 
Christina 
Månsons 
intresse 
sedan 30 år 
tillbaka.

– loppisar hjälper till att 
minska sopberget och det 
går att hitta mycket fint, 
säger christina Månson. 
för 30 år sedan följde 
hon med sin bror på 
loppmarknad och sedan 
dess är det ett av hennes 
intressen.

På Huddingedagen i Sjödalsparken 
är det stundtals trångt mellan 
loppisborden. Christina Månson 
finns bland dem som dukat upp ett 
bord. 

Hon brukar sälja saker åt sina 
barn och deras familjer någon gång 
per år, gångerna hon själv går på 
loppis är betydligt fler. 

– Innan min bror drog iväg 
mig trodde jag att det bara fanns 
gammalt skräp på loppmarknader, 
namnet kommer ju från ordet 
loppa som man förknippar med 
smuts. Men jag hade fel, när barnen 
var små hittade jag bland annat  

bra och billiga leksaker och böcker 
till dem.

Blandningen på en loppis kan 
vara stor. Här finns säljare som 
stuvar ner allt möjligt i lådor och de 
som lägger ner lite extra omsorg på 
det som ska säljas.

När Christina går på loppis har 
hon inga förväntningar.

– Jag går och letar förutsättnings-
löst, det finns många udda och 
roliga pinaler att titta på och man 
vet aldrig vad man kan komma 
hem med.

fyndar själv på loppisar
Hon har inte köpt en enda ny pryl 
till sitt hem utan allt är fyndat på 
loppmarknader. Men det mesta hon 
köpt har hon gett bort i present.

Genom åren har hon gjort ett 
och annat fynd, saker som visat sig 
vara värda betydligt mer än vad 
hon gav.

– Numera letar jag mest efter 
saker åt andra som bett mig titta 
efter sånt de är intresserade av eller 
samlar på.

Med åren har hon lärt sig vad 
man ska betala för grejerna. Men 
det är säljaren som sätter priset, att 
pruta hör till men man får inte gå 
för långt.

– Det finns de som prutar på en 
femma men det tycker jag inte man 
ska göra.

Att återanvända saker är lite av en 
livsfilosofi för Christina som tycker 
att det går att återanvända mycket 
mer än vi tror. 

– Vårt sopberg är för stort, åk 
till återvinningen så får du se hur 
mycket människor slänger. Mina 
barn törs inte slänga något som 
är helt och rent, jag har sagt att de 
ska skänka det till Stadsmissionen 
eller Erikshjälpen istället om de 
inte vill sälja det på en loppis, säger 
Christina och tillägger att de flesta 
av oss har betydligt mer kläder än 
vi använder. 

– Vet du att det går åt 10 000 liter 
vatten för att tillverka ett par jeans? 
Det är fel när det finns folk som 
inte har vatten att dricka.

KRISTINA EDER
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Enkla tips 
kan få 
sjöarna att 
må bättre
Huddingeborna värnar 
om sina sjöar! det visar 
projektet Sjöeffekten som 
fått stort genomslag i 
sociala medier.

Sjöeffekten är ett projekt där Hud-
dinge kommun, Stockholms stad, 
Tyresåns vattenförbund och Stock-
holms vatten och Avfall samarbetar 
för att sjöar ska må bra. Med i 
projektet är sjöarna Drevviken, 
Långsjön, Magelungen, Orlången 
och Trehörningen.

– Vi har riktat oss till besökare 
och boende runt sjöarna för att 
informera om vad man själv kan 
göra för att sjöarna ska må bra. 
Många vet till exempel inte om att 
skräp som hamnar i gatubrunnarna 
följer med vattnet ut i närmaste sjö, 
säger Elin Bergh, kommunikatör på 
Huddinge kommun.

För att sjöarna ska må bra är det 
viktigt att tvätta bilen i en biltvätt 
eller i en biltvättshall. När bilen 
tvättas på gatan rinner miljöfarligt 
smuts och tvättmedel ner i brunn-
narna och ut i sjön.

På Huddinge kommuns Face-
booksida och huddinge.se/sjoef-
fekten finns fler tips om vad du kan 
göra för att sjöarna ska må bättre. 
Här får du också veta vad kommu-
nen gör för att höja vattenkvaliteten.

KRISTINA EDER

Pristagare får 25 000 
– nominera du också
kÄnnER du nÅgOn  som verkat 
för demokratin i Huddinge 
under det gångna året? Då är du 
välkommen att nominera personen 
till årets demokratipris!

Huddinge demokratipris går 
till personer som verkar för sina 
medmänniskors bästa, människors 
lika värde, den enskilda människans 
frihet, värdighet, jämlikhet, 
jämställdhet, inflytande, delaktighet 
och/eller att barns rätt tas till vara.

Priset kan gå till en person, en 
grupp av personer eller en juridisk 
person som aktivt och på ett 
föredömligt sätt har verkat för 
främjandet av de demokratiska 
kärnvärdena. Pristagaren ska bo 
eller ha varit bosatt i Huddinge 

kommun eller på annat sätt ha 
anknytning till kommunen eller 
ha verkat på ett sätt som kommit 
Huddinge kommuns invånare till 
godo. 

Genom priset vill kommunen 
motverka diskriminering och 
istället främja lika rättigheter och 
möjligheter för samtliga invånare, 
oavsett kön, könsidentitet, etnisk 
tillhörighet, religiös eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder och/eller 
bostadsområde.

Prissumman är 25 000 
kronor och på huddinge.se/
demokratipriset kan du nominera 
din kandidat senast söndag 18 
augusti.

Var med och forma
demokratidagarna!
14–18 oktober 2019 är 
det dags för Huddinge 
demokratidagar. vill din 
verksamhet eller förening 
vara med och ordna en 
aktivitet? 

På huddinge.se/demokrati finns 
formulär där du kan fylla i den 
aktivitet ni önskar ordna. Sista dag 
för anmälan är 30 augusti.

Efteråt vill Huddinge kommun 
gärna veta hur du upplevde 
demokratidagarna, därför skickas 
en utvärderingsenkät till den 
e-postadress du lämnar när du 
anmäler en aktivitet.

Har du några frågor är du 
välkommen att kontakta: 
Dina-Maria Bennani Jerari, 
utvecklingsledare, 08-535  318 83,  
dina-maria.bennani-jerari@
huddinge.se.

Sjöeffekten är ett projekt som ska höja 
vattenkvaliteten i våra sjöar.

Vårt Huddinge #3 2019
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Onsdagar är tjejernas dag på Vårby 
ungdom i Vårby gårds centrum. Då 
får de vara med och bestämma akti-
viteter, bland annat ordnades i våras 
Bollywood med indisk matlagning, 
hennamålning och dans. 

– Vi hade en föräldraträff för 
en tid sedan och några av mam-
morna som kom då ville gärna 
vara med även idag, säger Vanessa 
Nori, teamledare på Vårby ungdom 
som har lokaler för olika aktiviteter. 
Här finns bland annat ett litet gym, 
studio, rörelserum med biljard- och 
pingisbord och ett mysrum.

– Det här är ett schysst ställe, jag 
känner mig trygg här och nu vågar 
också fler tjejer komma hit, förr var 
det mest killar, säger Wida Sarwari.

Många av tjejerna som kommer 
till Vårby ungdom på onsdagar är 
stammisar. De gillar att ledarna 
finns där för att ta emot dem direkt 
efter att skolan slutat och att de får 
vara med och bestämma olika akti-
viteter. En del tjejer kommer bara 
på onsdagar för det känns tryggare 
här utan killar.

Handbok i jämlikhet
Tanken att ordna en speciell tjejdag 
i veckan väcktes för några år sedan 
när det var oroligt i Vårby och Fle-
mingsberg och allt färre tjejer sökte 
sig till fritidsgårdarna. Bland annat 
vill inte föräldrar att de skulle vara 
ute efter skoltid på grund av våldet 
i området.

När Huddinge kommun hörde 
med tjejerna framkom att de tyckte 
att det var högljutt och stökigt 
på fritidsgårdarna så kommunen 
frågade hur de ville ha det.

– Tjejerna ville ha egen tid, eget 
rum på fritidsgården och att de 
skulle kunna gå dit direkt efter 
skolan. De ville ha kvinnliga ledare 
som förebilder och nya aktiviteter 
som skapande verksamhet, dans 
och studiebesök, säger Evy Wallin, 
ungdomschef i Huddinge kommun.

Som underlag i förändringsarbe-

tet använ-
des också 
Jämlikhets-
handboken, en 
manual som tar 
upp omotiverade skill-
nader mellan olika grupper, vad de 
beror på och hur de kan åtgärdas.

– Sedan starten i höstas har allt 
fler tjejer hittat hit och jag har hört 
tjejer i sexan säga att de längtar 
till sjuan för då får de komma till 
Vårby ungdom, säger Evy Wallin.

KRISTINA EDER

Egen tid lockar 
tjejerna till 
ungdomsgården

Halima jobbar på Vårby ungdom och denna kväll fick 
alla som ville hjälp med att måla naglarna. Tikka 
masala stod på menyn när det var indisk afton på 
Vårby ungdom.

när tjejer får egen tid, lugn miljö, kvinnliga förebilder 
som ledare och möjlighet att prova på nya aktiviteter 
kommer de till fritidsgården. vårby ungdoms satsning 
på speciella tjejdagar har fått även killarna att 
efterfråga lugnare miljö och nya aktiviteter.
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Sabrin har fått sina naglar målade och visar dem för Amal och Vanessa.

De vill ha 
din bild av
Kungens 
kurva
vill du vara med och 
dokumentera kungens 
kurva för framtiden? 
då har du chansen i 
Platsverkstans projekt.

Platsverkstan drivs av Stockholms 
läns museum med syfte att under-
söka och dokumentera människors 
vardagsliv på åtta olika platser i 
regionen som växer så det knakar.

– De här åtta platserna ska på sikt 
avlasta city och har pekats ut som 
regionala stadskärnor, vissa av dem 
blir som mindre städer i framtiden, 
säger etnolog Moa Beskow som 
arbetar med projektet. 

Hon har nyligen drivit Platsverk-
stan i Flemingsberg och är nu i full 
färd med att planera hur projektet 
ska genomföras i Kungens kurva 
och Skärholmen.

Hett område
Mycket är på gång i Kungens kurva, 
bland annat planeras för 3 500
nya bostäder. 

– Som länsmuseum ser vi ett 
värde i att dokumentera men också 
att skapa engagemang och väcka 
intresse kring en plats som vi vet 
ska förändras, säger Moa Beskow 
och tipsar den som vill dela bilder 
och berättelser om dagens Kungens 
kurva att hålla utkik på Facebook, 
instagram och länsmuséets  
hemsida.

– Vi vill gärna samarbeta med 
föreningar och privatpersoner,  
även den som har tankar och frågor 
kring projektet är välkommen att 
kontakta mig, säger Moa Beskow.

KRISTINA EDER

fotnot: Moa Beskow nås  
på 076-526 94 30 eller  

moa.beskow@stockholms- 
lansmuseum.se.
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KONSUMENTVÄGLEDNING

– Om du får en faktura på 
något du inte har beställt, 
så ska du inte betala den.
det säger Antonio Alvarez 
som är samhälls- och 
konsumentvägledare 
på Huddinge kommuns 
servicecenter.

– Du är bara betalningsskyldig om 
du har beställt något, inte annars. 
Enklast är att skicka mejl till den 
som vill ha betalt och skriva att det 
inte finns något avtal. Därefter lig-
ger bollen hos dem, säger han.

– En del betalar ändå av rädsla för 
att få betalningsanmärkningar, men 
det ska man inte göra. Ring oss så 
hjälper vi till.

Opartisk vägledning
Just konsumentvägledning är en av 
servicecenters viktiga arbetsupp-
gifter. Servicen riktar sig till alla 
invånare i kommunen.

– De flesta som hör av sig har 
gjort köp som inte har gått så bra 
och vill veta vad de har för rättighe-
ter och skyldigheter, säger Antonio 

Alvarez och berättar att bilar och 
hantverkare toppar ärendelistan.

På tredje plats kommer mobil-
telefoni.

– Jag och mina kollegor talar om 
vad som gäller och vad som kan 
tala emot; vi ger opartisk vägled-
ning, säger Antonio Alvarez som 
även åker runt i kommunens skolor 
och föreläser om konsumenträtt.

– Det är vanligt med kommunika-
tionsproblem, ofta om pris. Om en 
hantverkare inte kan uppge ett pris 
så gå till en annan hantverkare och 
kräv också att få priset på pränt.

Satsning
Han ser gärna att den som får 
problem men en faktura eller annat 
på konsumentområdet inte väntar 
med att höra av sig. Ring eller kom 
på besök, lyder uppmaningen.

– Ju tidigare vi kopplas in, desto 
större skillnad kan vi göra.

Servicecenter planerar att utöka 
konsumentvägledningen.

– Det handlar om att bli mer 
tillgängliga ute i kommundelarna, 
säger Antonio Alvarez.

MIKAEL JEPPE

Servicecenter är på plats på Patron Pehrs väg 6, en kort promenad från den 
gamla lokalen på Sjödalsvägen. 

KommunaL- 
VägEn

patRon 
pEHRs 
Väg

FoRELLVägEn

HuDDIngE
statIon

HuDDIngE
cEntRum

Antonio Alvarez är en av fyra samhällsvägledare på  
servicecenter som har konsumentvägledning på sitt bord.

Här får konsumenter 
opartisk vägledning 

MER OM SERvicEcEnTER

Servicecenter hjälper bland annat till med  
felanmälningar, bygglov, försörjningsstöd och 
barnomsorgsplatser. På så vis avlastas kommunens 
förvaltningar. 

Servicecenter har drygt 20 medarbetare, är  
integrerad med kommunens växel och erbjuder 
även konsumentvägledning och budget- och  
skuldrådgivning. 

Lokalerna på Patron Pehrs väg 6, intill busstatio-
nen, rymmer bland annat besöks- och datorplatser 
och en utställningsyta med aktuell information. 

Öppettider: måndag–onsdag kl. 10–17,  
torsdag kl. 10–18.30 och fredag kl. 10–15. 

Telefon: 08-535 300 00.
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nu är det klart – avtalet med 
företaget som ska klottersanera 
på allmän plats inom två 
arbetsdagar. 
Sexistisk, rasistisk och annat 
klotter som väcker anstöt ska 
tas bort dubbelt så snabbt efter 
inkommen anmälan.

– Felanmäl allt som klottrats utan tillstånd 
till oss på servicecenter så meddelar vi 
saneringsfirman. Det gäller även klotter 
på väggar och belysningsstolpar. Gäller 
det en privat fastighet så ser vi gärna att 
man kontaktar hyresvärden, men det går 
också att höra av sig till oss så meddelar vi 
fastighetsägaren.

Det säger Henrik Jitelius, samhällsväg-
ledare på Huddinge kommuns servicecen-
ter och berättar att avtalet även omfattar 
Huge och Huddinge Samhällsfastigheter. 
Dock inte privata fastighetsägare.

– Vi kan inte tvinga privata fastighets-
ägare att sanera, men vi kan tala om att 
vi gärna ser att de gör det. Rör det sig om 

pågående klotter så är det 112 som gäller, 
säger han.

Henrik Jitelius beskriver den klotterrela-
terade skadegörelsen som ganska omfat-
tande, både på allmänna platser och på 
fastigheter som inte ägs av kommunen. 

– Klotter är skadegörelse som ökar käns-
lan av otrygghet, det ger också en negativ 
bild av vår annars vackra kommun. Därför 
är det viktigt att vi på det här sättet hjälps 
åt med att få bort det så fort som möjligt, 
säger han.

 ”Skicka gärna bilder”
Saneringsmålen gäller på allmän plats och 
på kommunala fastigheter från det att 
servicecenter skickar en arbetsorder till 
saneringsföretaget. Det kan med andra ord 
ta lite längre tid ibland om det har klott-
rats under en helg. Vädret spelar också en 
avgörande roll för när saneringen kan ske.

– Skicka gärna med bilder på klottret, 
det underlättar jättemycket, säger Henrik 
Jitelius och berättar att all klotterrelaterad 
skadegörelse på allmän plats och på kom-
munala fastigheter polisanmäls.

Ingalill Söderberg menar att 
Huddinges insatser kan inspirera 
andra.

Nytt avtal om 
klottersanering

Via appen Felanmä-
lan Huddinge som 

går att ladda ned från 
App Store och Google Play.

Kommunens 
insatser 
kan få fler 
att följa efter
ingalill Söderberg (dP), 
kommunalråd och 
ordförande i trygghets- och 
delaktighetsberedningen:

– Det finns ett samband mellan
klotterrelaterad skadegörelse
och andra typer av skadegörelse
och nedskräpning, vilket skapar
otrygghet i kommunen. Det
är jätteskönt att vi nu har det
här avtalet på plats så att vi kan
leva upp till ambitionerna i vårt
program för trygghet och säkerhet, 
där ett av målen är att Huddinge
ska vara en trygg, välskött och
trivsam kommun.

Programmet slår fast att det är 
nödvändigt att samarbeta med 
andra aktörer, exempelvis privata 
fastighetsägare, energibolag, 
myndigheter och andra kommuner.

– Det är viktigt för helhets-
intrycket i ett område. När vi nu 
vässar saneringsinsatserna kan det 
inspirera andra att göra detsamma, 
säger Ingalill Söderberg.

– Entreprenören har att förhålla
sig till våra tidsramar i riktlinjerna, 
men ska också bidra med 
underlag och dokumentation för 
polisanmälan. 

flERA SÄTT ATT fElAnMÄlA klOTTER:

Via ett 
formulär 

på huddinge.se/
felanmalan

Via e-post: 
servicecen-

ter@huddinge.se

Det går 
även att 

felanmäla klotter 
på 08-535 300 00.

Mer att läsa om Huddinge
kommuns riktlinjer för 

klotterrelaterad skadegörelse 
finns på huddinge.se/klotter.

1 2 3 4 !
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Det är en fantas-
tisk morgon i 
maj i Orlångens 
naturreservat i 
Gladövik. Det är 
uppehåll, några 

grader varmare än tidigare kyl-
slagna dagar och solens strålar vär-
mer skönt. Hon hinner inte många 
steg in i hagen förrän nästan alla de 
50 killingarna kommer henne till 
mötes med ett gulligt bräkande.

– Det är bara att gosa med killing-
arna så mycket man vill, säger Anna 
Sundberg och berättar att getterna 
springer fritt på kommunens mark 
i Gladövik och snart också på Öja.

Anna Sundberg kommer 
ursprungligen från Sunnemo; 
föräldrarna var självhushållare så 
känslan för mat, var livsmedlen 
kommer ifrån, hur de produceras 
och biologisk mångfald i stort, har 
hon i blodet. Efter att ha utbildat 

sig till kock och ett år i USA upp-
levdes Sunnemo som litet. Nu bor 
hon och resten av familjen i Gladö 
Kvarn, några kilometer från Hud-
dinge centrum.

– Jag har alltid varit intresserad av 
mat. Jag plockade svamp i skogen 
helt ensam när jag var tio, säger 
hon.

Bytte spår
Det var långtifrån någon spikrad 
väg från kockutbildningen till 
mångsyssleriet i biologisk mångfald. 
Det krävdes bland annat 13 år som 
inredare i möbelbranschen innan 
hon insåg att det var dags att byta 
spår.

– Jag startade ett företag tillsam-
mans med min syster baserat på 
ekologi och hälsa – vi insåg snart att 
branschen behövde reformeras. Det 
gick exempelvis inte att få tag i de 
råvaror vi ville ha.

Efter tre år som hårt arbetande 
företagare insåg systrarna en sak till: 
de skulle behöva lägga ned mer tid 
för att få företaget riktigt lönsamt. 
Den tiden fanns helt enkelt inte.

– Jag började i stället plugga håll-
barhet och projektledning och läste 
också hållbar utveckling i praktiken 
på en folkhögskola med inrikt-
ningen djurhållning. Jag hamnade 
på en getgård där jag bland annat 
fick lära mig att de flesta bock-
killingar slås ihjäl inom de första 
dygnen eftersom de inte ger mjölk, 
säger Anna Sundberg. 

Resursslöseriet, som hon kallar 
det, gav henne en idé. Det är så hon 
fungerar.

– Jag ser möjligheter i allt. Det 
finns killingar och kommunen har 
mark. Jag tog kontakt med kommu-
nen och har i dag ett nyttjandeavtal 
som gör att mina killingar får beta 
på kommunens mark.

MER OM 
AnnA 
SundBERg

Ålder: 49 år.
Familj: Maken 
Niklas och två 
söner, 14 år och 
18 år.
Bor i: Gladö 
kvarn.
Brinner för: 
Livsmedlens 
ursprung, 
möten kring 
mat, biologisk 
mångfald.
Mer info: eno-
gamat.word-
press.com.

Vårt Huddinge #3 201910

Anna Sundberg, 49 år, hoppade av ekorrhjulet för några  
år sedan, för att få mer tid till det hon verkligen brinner för.  
Hon är getbonde, småbrukare, hållbarhetssamordnare och 
idéspruta. det finns också planer på en kokbok med recept  
på getkött.
– den får komma när den kommer. Jag ser mig främst som  
länken mellan konsument och producent, säger hon.

AnnA ÄR
MÅngSySSlARE 
i HÅllBARHET



>
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– Jag började på försök med 20 
killingar för fyra år sedan. Nu är de 
150 i tre naturreservat. Jag ser till att 
de har det bra. Deras uppgift är att 
käka gräs, bidra till den biologiska 
mångfalden, för att småningom bli 
ett näringsrikt kött.

Skoj i killinghagen
Som hållbarhetssamordnare jobbar 
hon bland annat med omvärldsbe-
vakning åt småbrukare. Hon håller 
också föreläsningar och har barn- 
och familjeguidningar i hagen i 
Gladövik.

– De som kommer spanar tillsam-
mans med mig in hur växterna får 
hjälp av djuren och hur samspelet 
mellan betande djur, växter och 
insekter fungerar. Efteråt grillar vi 
getkorv och samtaler om hållbara 
livsmedelskedjor, säger Anna Sund-
berg engagerat och tillägger:

– Jag har inte helt klippt bandet 
till ekorrhjulet. Jag hoppar ibland in 
som vikarie i kommunens dagliga 
verksamhet.

Prata med elever
På sikt hoppas hon få prata 
biologisk mångfald och hållbara 
livsmedelskedjor med eleverna på 
mellanstadiet.

– Jag vill mötas och diskutera 
vad vi äter, var livsmedlen kommer 
ifrån och hur de produceras. Jag 
tycker att vi ofta pratar för mycket 
konsumtion i stället för hur livs-
medlen produceras.

Hon är även administratör 
i REKO Stockholm som är ett 
gräsrotsbaserat sätt för producenter 
att möta konsumenter direkt. Där 
säljer hon sitt getkött via en app 
och Facebook.

– Det är ett sätt att kapa mel-
lanled och ge en hållbar ekonomi 
för primärproducenter, säger Anna 
Sundberg.

MIKAEL JEPPE

>

Jag vill mötas 
och diskutera 
vad vi äter
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Huddinge kommuns 
ekonomi är fortsatt god, 
detsamma kan sägas 
om måluppfyllelsen 
i de kommunala 
verksamheterna 
även om det finns 
förbättringsområden. 
det visar kommunens 
årsredovisning för 2018, 
men nu börjar mörka moln 
torna upp sig på himlen.

Det är främst tre saker som lämnar 
tydliga avtryck vid en titt i backspe-
geln, menar kommunstyrelseord-
förande Daniel Dronjak (M), som 
leder en minoritetskoalition bestå-
ende av Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Huddingepartiet och Drevviken-
partiet:

– Det första är att vi bedriver en 
väldigt bra verksamhet som invå-
narna har nytta av och uppskattar 
och som vilar på en stabil ekono-
misk grund. Det andra är resultaten 
i grundskolan – allt fler går ut nian 
med godkända betyg.

Stark tillväxt
Det tredje ”avtrycket” gäller den 
starka tillväxten i Flemingsberg. 
2018 godkändes en avsiktsför-
klaring, mellan kommunen och 
två privata byggentreprenörer 
och områdesutvecklare, som ska 
utveckla Flemingsberg till en 
internationell affärs- och forsk-
ningshubb med plats för 50 000 
arbetande och lika många boende 
och besökare.

– Det som händer i Flemingsberg 
har stor betydelse för Huddinges 
utveckling. Det har även Spår-
väg syd som vi snart ska inleda 

Daniel Dronjak, 
kommunstyrelsens 
ordförande, 
konstaterar att 
tillväxten 
mattas av.

förhandlingar om att tidigarelägga, 
säger Daniel Dronjak.

lära av andra
Han menar att det finns flera signa-
ler som pekar på att den närmaste 
framtiden inte kommer att se lika 
ljus ut för Sveriges kommuner. Den 
första är befolkningssammansätt-
ningen, med allt fler unga och äldre, 
som innebär att färre i arbetsför 
ålder ska försörja fler. Den slår hårt 
mot alla kommuner, även Hud-
dinge.

– Och tittar vi på tillväxten i 
landet så har den mattats av vilket 
gör att vi i Huddinge får in mindre 
skatteintäkter. Därmed minskar 
våra möjligheter att göra allt det vi 
har tänkt oss.

Daniel Dronjak konstaterar 
också att Huddinge kommun ligger 
högre på kostnadssidan än jämför-
bara kommuner.

ökat fokus på utveckling när intäkterna minskar

2018:
•	Invånare:	111	722	(110	003).	
•	Antal	årsarbetare:	5	531	(5	504)
•	Resultat:	184,1	(352,5)
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– De kan göra samma saker som 
vi, fast till en lägre kostnad. Det 
handlar för vår del mycket om att 
lära av andra och att inte vara kvar 
i det gamla. Jag menar att vi måste 
jobba smartare och dra nytta av 
både digitalisering och automati-
sering.

gemensamma tag
Han nämner också kommunala 
upphandlingar som ett sätt att 
spara pengar. Som det är i dag 
handlas mycket upp i riktade 
direktupphandlingar utan krav på 
anbud i stället för genom vanliga 
upphandlingar där fler konkurrerar 
om uppdragen.

Camilla Broo, kommundirektör 
med ett förflutet inom finansvärl-
den, delar Daniel Dronjaks nuläges-
beskrivning.

– Huddinge kommun står på en 
stabil ekonomisk grund. Politikerna 

är noga med att hålla fast vid över-
skottsmålet, vilket är bra och viktigt 
när vi växer även om det nu inte 
sker i lika snabb takt som tidigare, 
säger hon.

– Eftersom skatteintäkterna ökar i 
långsammare takt framåt, samtidigt 
som behoven till följd av demo-
grafin ökar snabbt,  behöver vi bli 
effektivare i våra processer och 
fokusera på det som är kärnuppdra-
get. Utveckling av våra verksamhe-
ter, med bland annat digitalisering, 
är viktigt för att få ekvationen att 
gå ihop, men också för att kunna 
rekrytera nya medarbetare och för 
att locka fler att vilja slå sig ned i 
kommunen. Digitalisering är något 
som förväntas av oss.

Camilla Broo tycker det är bra att 
det finns höga ambitioner i kom-
munen.

– Spårväg syd, tvärförbindelse 
Södertörn, Kungens kurva och 

ökat fokus på utveckling när intäkterna minskar
Flemingsbergsdalen – det är här det 
händer. De som sker här kommer 
att lyfta Huddinge ännu mer, men 
det ställer samtidigt krav på kom-
munen att kunna möta upp.

Hennes budskap till alla tusentals 
medarbetare i de kommunala verk-
samheterna är att omställningen, 
eller verksamhetsutvecklingen om 
man så vill, är något som ska göras 
tillsammans. 

– Det är viktigt att alla goda idéer 
kommer fram och plockas upp. 
Stuprören ska brytas, vi ska jobba 
tillsammans över verksamhets-
gränserna, säger Camilla Broo och 
vänder sig till invånarna:

– Vi ska göra allt för att varje skat-
tekrona används på ett bra sätt. Vi 
ska få ut allt som går och bli än mer 
attraktiva framåt.

fotnot: Årsredovisningen finns 
i sin helhet på huddinge.se.

Camilla Broo, 
kommundirektör, 
menar att de 
utmaningar 
Huddinge står 
inför kräver 
samarbete och 
nytänkande.

2018:
•	Invånare:	111	722	(110	003).	
•	Antal	årsarbetare:	5	531	(5	504)
•	Resultat:	184,1	(352,5)

	(2017	inom	parentes)

MIKAEL JEPPE
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vänsterpartiet 
vansterpartiet.se/huddinge

Nujin Alacabek (V)
nujin.alacabek@huddinge.se
– Förra året var inte roligt och i år 
kan vi se mer av det: fler nedskär-
ningar, inga uppräknade löner 
och priser och ett överskott på två 
procent. De flesta Huddingebor blir 
lidande när verksamheterna inte 
får nödvändiga resurser. Huddinges 
befolkning åldras och färre är i 
arbetsför ålder. Då måste resurserna 
till verksamheterna öka. Då går det 
inte att sänka skatten. Skattepengar 
ska göra nytta, inte läggas på hög. 
Vi vill satsa offensivt för att stärka 
välfärden, bryta segregationen och 
minska klassklyftorna.

Christian Ottosson,  (C)
christian.ottosson@huddinge.se
– Vi har fått ner utsläppen, blivit 
bättre på sopsortering och är länets 
bästa friluftskommun. Att vi 2019 
satsat på förskolan och på renare 
sjöar är viktigt när vi vet att det 
ekonomiska utrymmet framöver är 
mindre. Nu måste vi göra smarta 
upphandlingar, minska energian-
vändningen och värna våra kärn-
verksamheter. Ett viktigt initiativ 
är den elevhälsogaranti som vi i 
koalitionen lovat. Centerpartiet vill 
värna Huddingebornas välmående, 
miljön och företagandet nu när vi 
fortsätter växa.

centerpartiet 
centerpartiet.se/huddinge

Ingalill Söderberg (DP)
ingalill.soderberg@huddinge.se
– 2018 var ett fantastiskt år där vi 
efter en rolig valrörelse fick ökat 
stöd från väljarna, som visar att 
frågan om en kommundelning 
fortfarande är aktuell. För 2020 
hoppas vi att arbetet med en snygg 
och välkomnande Entré Skogås är 
i gång liksom den nya fotbollspla-
nen och det nya Linatorpsbadet i 
Magelungen. Föreningslivet har fått 
bättre förutsättningar för möten i 
kommunens lokaler och tryggheten 
i våra områden har ökat genom 
förebyggande arbete i samverkan 
med civilsamhället.

drevvikenpartiet 
drevvikenpartiet.se

Sverigedemokraterna 
huddinge.sverigedemokraterna.se

Mats Arkhem (SD)
mats.arkhem@huddinge.se
– Det var ett valår där Huddinge-
borna gav oss ett än större för-
troende att påverka i politiken. 
Glädjande var att val av styre i 
Huddinge gick betydligt smidigare 
än regeringsbildningen i riksdagen, 
där oheliga allianser gav Socialde-
mokraterna makt. Vi konstaterar att 
det fortfarande finns utrymme för 
effektiviseringsåtgärder i kommu-
nens drift och vi ser med fasa på hur 
kriminaliteten breder ut sig vissa 
områden. Därför vill vi 2020 foku-
sera på kommunal kärnverksamhet 
och trygghetsskapande politik.

Miljöpartiet 
mp.se/huddinge

Anders Lönroth (MP) 
anders.lonroth@huddinge.se
– Missade miljömål och nedskär-
ningar på kommunens service 
till invånarna har genomsyrat det 
innevarande året. Inför 2020 vill 
vi i Miljöpartiet att kommunen 
tar det långsiktiga ansvaret för vår 
verksamhet. Vi gör inte kostsamma 
nedskärningar utan vi satsar på mil-
jön, klimatet och våra sjöar, vi satsar 
på våra barn och unga och vi håller 
oss till de långsiktiga förutsättning-
arna. I Miljöpartiets Huddinge lever 
vi i solidaritet med människorna 
omkring oss, djur, natur och kom-
mande generationer.

Moderaterna 
moderaterna.net/huddinge

Jelena Drenjamin (M)
jelena.drenjamin@huddinge.se
– För Förra året tog Huddinge flera 
steg framåt. Bland annat landade vi 
avtalet om att göra om Flemings-
bergsdalen till ett nytt Arenastaden. 
Elevernas skolresultat förbättrades 
och vi höll ordning och reda i kom-
munens ekonomi. Högkonjunk-
turen börjar gå mot sitt slut och vi 
behöver fortsätta arbetet med att 
rusta Huddinge inför tuffa ekono-
miska tider så att vi kan erbjuda 
bra skolor och god omsorg även i 
framtiden. 

Stärka välfärden fotbollsplan och bad ökad effektivisering

Elevhälsogaranti fortsätta rusta Miljösatsningar

vad vill ni 
satsa på nu?

Företrädare för partierna i Huddinges 
kommunfullmäktige svarar på frågorna om 

hur de ser på året som gått och vilka satsningar 
som bör göras i Huddinge nu. Det finns mer 

information på partiernas egna hemsidor.
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Huddingepartiet 
huddingepartiet.se

Lars Björkman (HP)
lars.bjorkman@huddinge.se
– Huddinge kommuns budget för 
2020 kräver respekt. Vi går nu mot 
kärvare tider och då gäller det att 
hålla i pengarna. Fokus för 2020 
är att vi måste arbeta mer för att få 
ut så mycket som möjligt för varje 
skattekrona. Vi prioriterar förbyg-
gande arbete genom att lägga drygt 
tre miljoner extra till socialnämn-
den för att de ska kunna möta upp 
det ökande antalet orosanmälningar 
som kommer in. Andra kommuner 
klarar sitt uppdrag kostnadsmässigt 
bättre än oss och därför ska vi ta 
lärdom av dem.

Socialdemokraterna 
socialdemokraterna.se/huddinge

Sara Heelge Vikmång (S) 
sara.heelge-vikmang@huddinge.se
– Huddinge är en bra kommun att 
leva och bo i, men här finns också 
stora utmaningar. Förra året prägla-
des av en ansträngd situation i för-
skolan och landets lägsta lärartäthet. 
Moderaterna har styrt Huddinge i 
snart 13 år och har länge pratat om 
att ”arbeta mer effektivt” för att få 
resurser över till skattesänkningar. 
Nu ska barnen i förskolan och 
skolan betala genom fler nedskär-
ningar. Huddinge behöver fortsatt 
en ny färdriktning där vi prioriterar 
satsningar på förskolan, skolan och 
äldreomsorgen.

kristdemokraterna 
huddinge.kristdemokraterna.se

Karl Henriksson (KD)
karl.henriksson@huddinge.se
– I årets budget är KD stolta över 
att börja arbetet för att införa 
valfrihet inom äldreboenden. Vi ska 
också certifiera samtliga demens-
boenden för att försäkra oss om 
att personalen har den kompetens 
som behövs. För att använda varje 
skattekrona på rätt sätt kommer vi 
att satsa på digitalisering, smartare 
upphandling och utmaningsrätt 
där företag och föreningsliv kan 
komma med förslag på saker de  
kan göra bättre än kommunen. 
Pengarna vi sparar kommer gå 
direkt in i välfärdsverksamheterna.

ny färdriktning Smartare lösningar

Liberalerna 
huddinge.liberalerna.se

Malin Danielsson (L)
malin.danielsson@huddinge.se
– Kunskapsresultaten fortsätter att 
öka och det byggs fortsatt många 
bostäder dit unga kan flytta hemi-
från, familjer kan flytta ihop i eller 
äldre flytta till när villan är för stor. 
I Flemingsberg har arbetet med 
Fabegé påbörjats för att etablera 
tusentals nya arbetsplatser söder 
om stan. 2020 fortsätter vi ta ansvar 
för ekonomin samtidigt som vi 
tar oss an nya utmaningar. Med 
lärarassistenter kan vi förbättra 
skolresultaten ytterligare och så 
ska vi bestämma var och hur en ny 
simhall ska byggas.

nya arbetsplatser Måste få ut mer

vad vill ni 
satsa på nu?

Företrädare för partierna i Huddinges 
kommunfullmäktige svarar på frågorna om 

hur de ser på året som gått och vilka satsningar 
som bör göras i Huddinge nu. Det finns mer 

information på partiernas egna hemsidor.
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när lissma herrgårdspark 
invigdes var det självfallet fokus 
på natur och kultur, men också 
på rysslägret som fanns där 
mellan 1942 och 1946.

– Underbart, det är jättebra att kommu-
nen satsar på leder av det här slaget, det är 
rena hälsokällan, säger Lars Järvklo som 
deltog i invigningen tillsammans med sin 
hustru Ann-Louise. 

Lissma herrgårdspark har genomgått 
en rejäl ansiktslyftning sedan området 
klassades som naturreservat 2014. Den 
har fått en nybyggd entré med grusplan, 
färistar och informationstavla i mitten av 
en beteshage.

Området har i dag nya spänger och 
en skådarplats i Lissmasjön som gör det 
möjligt även för den som sitter i rullstol 
att komma riktigt nära naturen. 

Det finns också ett stort utsiktstorn 
intill sjön. Dessutom har den tidigare igen-
växta vallgraven fått ett lyft. En fallfärdig 
förrådsbyggnad har rivits, men den röda 
ladan finns kvar.

– Det här är en gammal herrgårdsmiljö, 

så det är frågan om både en kulturgärning 
och biotopsvårdande, sade Richard Vestin, 
naturguide, strax innan han hälsade 100-
talet morgonpigga Huddingebor väl-
komna till invigningen 12 maj.

Pricken över i:et är att Huddingeleden 
går rakt genom området som är hem åt 
många fågelarter, Södertörns fem grod-
djur – bland annat vattensalamander och 
åkergroda, sällsynta svampar, vildtulpaner 
och mycket annat.

På Lissma herrgårdsområde fanns 
under andra världskriget en förläggning 
för ryska krigsfångar. Flyktingförlägg-
ningen styrdes av Sovjetmakten och 
Sverige och var länge dold under statlig 
hemligstämpel. 

Lägret uppmärksammades under 
invigningen med installationer på både 
den röda ladan vid entrén och på det stora 
utsiktstornet. Dessutom visades en gäst-
bok och ett skrin tillverkat av krigsfångar. 

– Politikerna har utifrån ett medbor-
garförslag bestämt att det ska sättas upp 
ett minnesmärke som en påminnelse om 
lägret, sade hembygdsföreningens Gun-
nel Jacobsen som bland annat har skrivit 
boken ”Lisma i Huddinge”.

Efter invigningen guidades besökarna 
runt i herrgårdsparken av bland andra 
naturguiderna Richard Vestin och Nicklas 
Johansson.

MIKAEL JEPPE

lissma herrgårdspark 
– både natur och kultur

Nicklas Johansson, naturguide, tar täten på 
spängerna i Lissmasjön.

Hembygdsföreningens Gunnel Jacobsen och kommunens naturguide Richard Vestin hälsar välkommen till invigningen av Lissma herrgårdspark.
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LISSMA HERRGÅRDSPARK

Fler tidiga
vandringar  
i sommar
16 Juni kl. 09.30
Flemingsbergsskogens 
naturreservat – Vilda 
blommors dag kombineras 
med en vandring längs 
Huddingeledens blomsterrika 
sträckning i Visättradalen. 
Betande djur, öppna 
ängsmarker, slingrande 
vatten och dammar skapar ett 
attraktivt landskap. Samling 
vid Visättra sportcenter.

11 AuguSTi kl. 09.30
Vårbyparken och 
Korpberget – vandring längs 
Huddingeleden genom en 
fint restaurerad Vårbypark. 
Vandringen startar vid 
ångbåtsbryggan, fortsätter 
till Vårby gravfält och vidare 
genom härliga närområden 
med tillgänglighet och fina 
naturupplevelser. En vandring 
med kultur, natur och forntid. 
Samling vid ångbåtsbryggan i 
Vårby.

MER infO 
Naturkartan.se eller via appen 
Naturkartan Huddinge. 

Konstnärerna Hanna Sjögren och Maria Backman berättar om deras tankar kring ryss-
lägret. Utsiktstornet hade smyckats med en konstnärlig tolkning av en filmaffisch från 
andra världskriget. Filmen visades i lägret. De hade även gjort tillfälliga installationer 
med krita på fönsterluckorna till den röda ladan vid entrén till herrgårdsparken.

Richard Vestin med en sällsynt svamp i näven – en tjockhorn. ”Den är sällsynt, ser ut 
som fårspillning och känns som en kolbit”, säger han.

400–500 HuddingEBOR deltog 
i invigningen av Huddingeleden 
på Sundby gård 28 april. Det hölls 
invigningstal och anordnades 
tipspromenad, naturbingo och 
guidad vandring på Huddingeleden 
till Gladövik. Alla besökare bjöds 
också på grillkorv och fika. 

Festlig invigning 
av nya leden

Huddingeleden 
går rakt igenom 
Lissma herrgårds-
park.
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– det var intressant att se 
hur andra tänker och vilka 
frågor som är viktiga för 
dem.
Så summerade 
kevin sina intryck av 
ungdomsdialogen i 
glömsta där ett tjugotal 
ungdomar ventilerade 
olika frågor med en 
handfull politiker.

Miljöförstöring fanns även med 
bland frågorna som formulerades 
av ungdomarna i Glömsta. 

Här diskuterades också migra-
tion, hur man ska minska den psy-
kiska ohälsan och hårdare straff för 
brott. Den sista frågan var inte helt 
lätt att besvara. Frågan ställdes av 
gruppens ambassadör Raoan som 
genast fick en motfråga ”vilka brott 
menar ni?” Snabbt kom ett samtal 
igång om brott i vidare mening. 
Det kanske är bättre att jobba mer 
med att förebygga brott än att höja 
straffen? Och hur ska man göra 
det i så fall? Frågan blev början till 

ett av många kreativa samtal som 
fördes i de fem grupperna och när 
eftermiddagen summerades hördes 
bara positiva kommentarer.

– Det var intressant att diskutera 
och höra hur andra tycker och 
tänker. Vad de vill ändra i världen 
för att skapa en hållbar framtid, 
sade Aye.

Ertan instämde:
– Det var bra och man fick lära 

sig grejer. Det var också bra att man 
fick berätta om sina tankar och 
idéer om olika saker för andra. 

Under tre veckor genomförde 
Huddinge kommun en turné kall-

Samtal om brott när unga och politiker möttes
Raoan hade med 
sig en fråga om 
brott och straff 
från sin grupp 
som väckte livlig 
diskussion. Tomas 
Selin (C) var en 
av politikerna som 
deltog i Ungdoms-
dialogen.
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Samtal om brott när unga och politiker möttes
lad Ungdomsdialog till samtliga 
mötesplatser och Kulturskolan i 
Huddinge centrum. Syftet med 
Ungdomsdialogen är att unga ska få 
göra sin röst hörd och bli lyssnade 
på av andra unga och politiker.

viktiga frågor
Uppdelade i mindre grupper tar 
ungdomarna fram tre frågor som 
är viktiga för dem. Gruppen utser 
sedan ambassadörer som tar med 
sig frågorna till de andra grupperna 
för att få dem besvarade.

– Frågor som rör miljön, långa 
köer inom sjukvården och en oro 

för framtiden har återkommit 
vid samtliga träffar, säger Anna-
Maria Bergman, verksamhetschef 
Ungdom på kultur- och fritidsför-
valtningen, som deltagit i samtliga 
träffar. 

Hon tillägger att målsättningen 
med Ungdomsdialogen är att ge 
deltagarna möjlighet att uttrycka 
sina tankar, bli lyssnade på och 
tagna på allvar men även att politi-
ker ska få ungdomars perspektiv.

För Nicolas Holst (M) var det 
första Ungdomsdialogen och han, 
liksom övriga politiker som deltog, 
var mycket nöjd.

– Jätteintressant, det gav andra 
perspektiv på frågor som brukar 
komma fram och det kom också 
upp frågor som vi politiker kanske 
inte alltid tänker på. 

KRISTINA EDER

Helin och Nicolas Holst (M) diskuterade 
bland annat hur vuxna bemöter unga.

Det var 
intressant  
att höra  
hur andra 
tycker och 
tänker. 
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EU-projekt ska göra européer 
av Huddingeelever

Flest röstade 
i Stensängen
i Huddinge blev det ett 
högt valdeltagande till  
Eu-valet.

Det preliminära resultatet visar på 
att 51,7 procent av de röstberätti-
gade i Huddinge röstat när 60 av 61 
distrikt är räknade. Högst delta-
gande var det i Stensängen med 
preliminärt 70,8 procent och lägst i 
Vårby gård östra med 23,1 procent. 
Största parti blev Socialdemokra-
terna med 21,3 procent följt av 
Moderaterna med 20 procent. Mest 
ökade Centerpartiet tätt följt av 
Sverigedemokraterna. I Huddinge 
är 7,7 procent av de röstberättigade 
förstagångsväljare, jämfört med 6,5 
procent i hela Stockholms län.

Nytänkande 
lärare prisad
MARiA wiMAn på Östra grund-
skolan har tilldelats Sydsvenska 
Industri- och handelskammarens 
utmärkelse Sveriges bästa lärare 
med motiveringen: ”Med en 
avsaknad av rädsla för att testa 
nya koncept i sin undervisning ser 
Maria till att elevernas arbeten och 
texter exponeras för omvärlden och 
åstadkommer skillnad. Hon har 
med sitt ledarskap format starka 
och engagerade individer som vågar 
uttrycka sina tankar i både tal och 
skrift. [...] Maria har inte enbart 
stor inverkan på sina elever utan är 
också en förebild för många lärare. 
Hennes pedagogiska förhållnings-
sätt och värdeskapande lärande 
inspirerar och gör henne till en 
värdig mottagare av utmärkelsen 
Sveriges bästa lärare 2019.”

Thelma Flink, Anton Sundblad, Lisa Sandqvist, Tindra Johansson, Nike Bergkvist, 
Alexander Spärlin, Gustav Ejderhamn Roupé och Sofia Strindlund har precis kommit 
hem från ett besök på ön Réunion. De står framför en karta som byggts av Snättringe-
skolans klasser tillsammans utifrån olika perspektiv. På lilla bilden ser vi läraren  
Cecilia Söderlund som också var med på resan.

Maria Wiman.

w
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EU-projekt ska göra européer 
av Huddingeelever

De åtta sjätteklassarna på Snättringe-
skolan behöver ingen längre betänke-
tid när de ombeds berätta om besöket 
på den franska ön Réunion, cirka 800 
km öster om Madagaskar.

– Det var annorlunda där jämfört 
med här, men vi fick många nya vän-
ner, säger Gustav Ejderhamn Roupé.

Sjätteklassarna besökte i slutet 
på maj ön tillsammans med bland 
annat språkläraren och Årets lärare-
pristagaren 2018 Cecilia Söderlund 
som en del i det EU-finansierade 
Erasmusprojektet United Colours of 
Europe. Deltog gjorde även elever och 
lärare från Portugal, Frankrike och 
Tyskland.

– Projektet syftar till att få in 
världen i klassrummet, att utbyta 
erfarenheter och att få eleverna att 
känna sig som européer. Det står om 
detta i läroplanen och vi har valt att 
göra det på det här roliga sättet, säger 
Cecilia Söderlund och tillägger att 
fröet till projektet såddes för snart 
1,5 år sedan i samband med en stor 
lärarträff i Polen.

Elever från förskoleklass till 
årskurs 6 är involverade i projektet, 
bland annat genom att skriva brev till 
elever i de andra skolor som är med 
i projektet. Eleverna som följde med 
på resan valdes ut genom ett ansök-
ningsförfarande där de bland annat 
fick berätta vad de ansåg sig kunna 
tillföra projektet.

– Innan vi åkte gjorde eleverna en 
film på engelska om Snättringeskolan 
som vi publicerade på Youtube, säger 
Cecilia Söderlund och berättar att 
såväl lärare som elever bodde hemma 
hos familjer på Réunion.

Det gemensamma språket som 
talades under veckan på den franska 
ön var engelska och ibland lite fran-
ska. Eleverna från Snättringeskolan 
höll också flera presentationer på 
engelska för de andra, men allt var 
inte ”jobb”. Det fanns även tid för 

utflykter, bland annat till en vulkan, 
och lek.

– De lärde oss nya lekar och vi lärde 
ut de vi brukar leka, säger Tindra 
Johansson.

– De lärde oss bland annat sten, 
sax, påse på franska, säger Alexander 
Spärlin som bloggade om upplevel-
serna under besöket.

– På så vis kunde även de som inte 
var med på resan se vad vi gjorde.

Eleverna har också fotograferat, fil-
mat och intervjuat. Delar av materia-
let ska nu sättas ihop till en film som 
ska visas för hela skolan.

 
Huddinge nästa
Efter sommaren är det Snättringe-
skolans tur att ta emot elever och 
lärare från de tre andra länderna som 
är med i det gemensamma Erasmus-
projektet. Sedan återstår ytterligare 
två resor innan det är dags att till 
hösten 2020 åka till Europaparlamen-
tet i Strasbourg och berätta om alla 
spännande upplevelser.

Med på resan till Réunion var 
även Nadja Melander, rektor, Sofia 
Panagiotidou, biträdande rektor,  och 
idrottsläraren Eva-Lena Ahlström 
Hermansson.

MIKAEL JEPPE

MER OM ERASMuS OcH uniTEd cOlOuRS Of EuROPE

Erasmus är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte  
inom utbildning, ungdom och idrott. Mer info om projektet som  

Snättringeskolan deltar i finns på https://youtu.be/Exh3k-4KKTE och 
https://unitedcoloursofeurope.home.blog/ 

Här gör eleverna från Snättringeskolan 
en ”Giant map of Europe” som en uppstart 
på projektet United Colours of Europe vid 
besöket på Réunion. 

Riktigt varmt, ris till både lunch och middag och 
ibland lite svårt att förstå fransmännen, men totalt 
sett en riktigt lärorik och kul upplevelse.
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Regnet hängde i luften men det 
stoppade inte besökarna från att 
söka sig till Sjödalsparken och 
Huddinges stora folkfest för hela 
familjen. uppskattningsvis 5 000 
kom till den 26:e upplagan av 
Huddingedagen och många av dem 
passade på att hylla åsnan donna 
som fyllde 30 år! 

Donna själv tog uppståndelsen med ro.
– Hon är ascool! Lugn i alla lägen och 

otroligt snäll och hjälpsam, sade Nicolin som 
är arbetskamrat med Donna i Rådsparken där 

”födelsedagsåsnan” föddes för 30 år sedan.
Under sina år i kommunens tjänst har 

Donna, som dagen till ära bar en blomster-
krans, glatt många besökare.

nytt för i år
Nytt för i år var en scen mitt i området som 
fylldes med en rad program, bland annat 
uppvärmning inför starten i anhörigloppet. 
Anhörigloppet hölls för att uppmärksamma 
psykisk ohälsa och uppmärksamma alla cirka 

1,3 miljoner som dagligen hjälper eller stöder 
en anhörig, en insats som årligen sparar 
samhället 183 miljarder kronor. Från scenen 
underhöll även kören The Voice of Rockville 
och Lise & Gertrud med Kulturskolan. Scenen 
var också plats för utdelning  av kommunens 
idrottspris, kulturpris, pris för ideella insatser 
i kultur- och fritidsverksamheter och stipen-
dium för unga talanger. Medaljörer i olika 
mästerskap uppmärksammades också.

Affischnamn lockade storpublik
Med bland alla företag, föreningar och 
politiska partier som passade på att möta 
Huddingeborna fanns kommunen, polis och 
räddningstjänst som bland annat berättade 
hur de arbetar för att Huddinge ska upplevas 
som tryggare.

Sharón Clark var affischnamn vid årets 
Huddige Jazz & Blues som lockade runt 2 800 
besökare.

– Vi är jättenöjda med arrangemanget, 
våra fantastiska artister och den underbara 
publiken, sade Karin Lundmark, ordförande 
i Huddinge jazzförening när hon summerade 
dagarna.

KRISTINA EDER

fAMilJEfEST MEd ExTRA AllT
Huddingebor i alla åldrar kom till Sjödalsparken för att delta i Huddingedagen.

Friskis&Svettis bjöd in till lekfull rörelse 
och alla åldrar hängde på i olika övningar.

Genom att köpa ett armband eller 
smycke kunde man stötta Kvinnojouren i 
Huddinge som arbetar med våldsutsatta 
kvinnor och barn. Gunilla Landin var på 
plats i montern för att informera.
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HUDDINGEDAGEN / JAZZ & BLUES

fAMilJEfEST MEd ExTRA AllT

Åsnan Donna hyllades med ett fyrfaldigt leve och sång av kören 
The Voice of Rockville från Trångsund. Här ser vi Donna med 
skötarna Nora och Nicolin.

Sällskapet Blomstervännerna represen-
terades av bland andra Margareta Levin 
som hjälpte till att sälja växter som 
medlemmarna odlat.

Lukas och mamma Karin prövade på 
orientering hos Snättringe SK. ”Kartor är 
kul och Lukas är duktig”, sa Karin.

Sandra och dottern Ingrid är nyinflyt-
tade och trivs bra i Huddinge. Tillsam-
mans gjorde de en kruka av ett gammalt 
mjölkpaket när energi- och klimatrådgi-
varna bjöd in till återvinningspyssel.

Den amerikanska jazzsångerskan Sharón 
Clark gav tillsammans med Mattias 
Nilsson Trio en exklusiv spelning på Hud-
dinge Jazz & Blues.

Violet Greens blues, soul och rock gick hem hos publiken. FOTO ANDerS LINDHOLM
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Streetdance, hiphop 
och breakdance står på 
programmet när Move 
Huddinge i sommar 
anordnar danskurser på 
flemingsbergsparkens 
scen. någon anmälan 
behövs inte, det är bara 
att dyka upp. kurserna är 
dessutom helt gratis. 

– Det är lättast att dansa i sneakers, 
inte i flipflops, men annars har vi 
inga synpunkter på klädval och 
annat, säger Stina Helmers, konst-
närlig ledare för Move Huddinge.

Några förkunskaper behövs inte.
– Man kan ha det, men det 

behövs inte. Våra erfarna danslärare 
anpassar sig efter de som kommer, 
säger Stina Helmers. 

fler framgångar 
Move Huddinge finns till vardags 
i Stuvstahallen där skolan erbjuder 
allt från nybörjarkurser i olika 
streetdance-stilar, jazzdans, modern 
dans och mix till mer avancerade 
danslinjer. Åldern på dansarna 
varierar från fyra till 22 år. Sista 
veckan i juni och första veckan i juli 
flyttas delar av verksamheten tillfäl-
ligt till Flemingsbergsparken.

– Vi har ingen benhård ålders-
gräns, men vi riktar oss i första 
hand till barn och unga mellan nio 
och 14 år, säger Stina Helmers och 
berättar att dansskolan kommer 
att köra två pass varje vardag de 
aktuella veckorna.

Första passet börjar klockan 13 
och avslutas 14. Det andra börjar 
klockan 14.15 och håller på till 
15.15. Danskurserna under somma-
ren är ett samarbete med Huddinge 
kommun.

fotnot: Det finns mer info om 
danskurserna i Flemingsbergspar-

ken och dansskolans lägerverksam-
het i sommar på #movehuddinge.

Move sprider dansglädje 
i flemingsbergsparken 

Malin Ekwall är en av två danslärare som under sommaren kommer att hålla utomhuskurser  
i streetdance, hiphop och breakdance.

MIKAEL JEPPE



planeras även andra aktiviteter på 
de två badstränderna, bland annat 
kommer räddningstjänsten att 
prata om badsäkerhet. 

Det kommer också att anordnas 
kurser i livräddning i vattnet,  
vattenpolomatcher, märkestagning 
och vuxensimskola.

– Jag tror att det här kan bli väl-
digt bra, säger Linda Örneblad.

Sommarsimskola erbjuds på 
två platser under veckorna 27 
och 28: Vårby strandbad och 
Badudden i Skogås. Från klockan 
12 till 16 båda veckorna.

MIKAEL JEPPE

SOMMARLOVSAKTIVITETER
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under sommaren anordnar 
Huddinge kommun i 
samarbete med Södertörns 
simsällskap drop in-
simskola i vårby och 
Skogås. Målgruppen är i 
första hand barn och unga 
mellan sex och 15 år och 
det är helt gratis att vara 
med. 

– Vi vet att alla inte kommer till 
den vanliga simskolan så därför 
väljer vi nu att göra det så enkelt 

som möjligt för våra barn och unga. 
Det är bara att anmäla sig när man 
ändå är på stranden, säger Linda 
Örneblad, ansvarig för idrott och 
anläggning på Huddinge kommuns 
kultur- och fritidsförvaltning.

En till två elever i varje nia får 
inte godkända betyg i idrott 
på grund av att de inte kan 
simma. Det är ett av skälen 
till att Huddinge kommun 
nu väljer att använda stat-
liga sommarlovspengar 
till att anordna sommar-
simskola.

Förutom simskola 

Drop in-simskola i Vårby och skogås

MER 

ATT lÄSA PÅ 

HuddingE.SE/

lOv

Sugen på basket, musik eller häng? 
i sommar behöver du inte välja, det 
går att göra alltihop i både Skogås och 
flemingsberg.

Huddinge Basket anordnar aktiviteter för alla sommar-
lovslediga barn och unga vid både Östra grundskolan 
och Annerstaskolan hela sommaren, från 10 juni till 15 
augusti. I Skogås på tisdagar och torsdagar kl. 15–18 
och i Flemingsberg på måndagar och onsdagar 
samma tid.

– Jag minns själv hur det var när jag var ung. Man 
hade inte alltid något att göra. Nu finns vi där, det är 
bara att komma förbi och spela lite basket med oss, 
lyssna på musik eller bara chilla om man vill det, säger 
Jonas Molin, ordförande i Huddinge Basket.

ingen anmälan
Föreningen kommer at ha tre ledare på plats varje dag, 
både tjejer och killar.

– Vi kommer att ha bollar i alla storlekar, det är bara 
att dyka upp och ”leka” lite med oss, säger Jonas Molin.

basket-
HÄNG i

sommar
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PARKSOMMAR & FESTIVALER
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En av Sveriges största 
R&B-artister – cherrie, 
är först ut i sommarens 
Parksommar i Huddinge.
28 juni ger hon en 
eftermiddagskonsert vid 
Myrstugan. 
Avslutar årets Parksommar 
gör rockabillyfenomenet 
Eva Eastwood i Stortorps-
parken 10 september.

– Vi har valt att låta Cherrie inleda 
parksommaren och på samma gång 
avsluta Mitt143-festivalen i Vårby 
gård, säger Eric Torestad, kulturse-
kreterare och berättar att R&B-
stjärnan nyligen fick Stockholms 
stads hederspris.

Cherrie, eller Sherihan Hersi 
som hon egentligen heter, har enligt 
prismotiveringen ”en stämma som 
smeker betongen”.

– Det är väldigt roligt att vi får 
henne till Huddinge och Myrstu-
gans vackra omgivningar med 
utsikt över Vårbyfjärden. Det blir 
en upplevelse för hela familjen.

för alla
Parksommar är namnet på Hud-
dinge kommuns sommarprogram. 
Förutom fem utomhuskonserter 
anordnas även fem barnföreställ-
ningar med bland andra Trupp 
Trunk som bjuder på förstklassiga 
cirkustricks och fysisk komedi.

31 juli bjuder folkmusikgruppen 
Tarabband på arabisk musik från 
Sverige i Sjödalsparken.

– Det är ett brett program för 
många olika smaker. I år erbjuder 
vi bland annat folkmusik, pop och 
rockabilly. Jag hoppas att många 
Huddingebor hittar en ny favorit, 
säger Eric Torestad.

Det är fri entré till alla evene-
mangen.

MIKAEL JEPPE

fotnot: Det finns mer 
information på huddinge.se/

parksommar.

cHERRiE inlEdER PARkSOMMAR

Cherrie kommer till Huddinge 28 juni
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cHERRiE inlEdER PARkSOMMAR
PARkSOMMAR 2019 

– BARnföRESTÄllningAR
25/6 kl. 13: Trupp Trunk,  

skogås
26/6 kl. 13: Trupp Trunk, 

Vårby gård
27/6 kl. 11: Trupp Trunk,  

Flemingsberg
10/8 kl. 13: Sjung med Petsson 

och findus, Vårbybadet, 
Vårby gård

24/8 kl. 13: nalle clown, 
stortorpsparken

Invigning av 
nytt kultur- 
och fritidshus 
på En dag
i Flemingsberg
7 september är det dags 
för tredje upplagan av 
En dag för flemingsberg.
Precis som i fjol erbjuds 
ett digert program på 
Ebba Bååts torg vid 
fleminghallen. Bland 
annat invigs ett nytt 
kultur- och fritidshus.
– Det händer helt enkelt många 
spännande saker i Flemings-
berg. Nu ger vi byggentreprenö-
rer, campus och andra aktörer 
möjlighet att berätta vad de gör 
och vad de har på gång, säger 
Carin Lötvall, eventkoordinator 
hos Huddinge kommun.

Det planeras också områdes-
stärkande aktiviteter för att 
knyta ihop Flemingsbergsdalen 
med Visättra.

– Lokalsamhället i form av 
föreningar och kyrka kom-
mer också att sätta sin prägel 
på En dag i Flemingsberg. Det 
blir även loppis, mat från food 
trucks och underhållning, säger 
Carin Lötvall.

levande mötesplats
Största programpunkten är 
utan tvivel invigningen av det 
nya kultur- och fritidshuset 
med bibliotek, ungdomsverk-
samhet, utställningsytor, café 
och sporthall. 

Genom att på det här sättet 
flytta fritidsgårdarna Ung-
zon och Panncentralen och 
biblioteket i Flemingsberg till 
Fleminghallen räknar man från 
kommunens sida med att skapa 
en tryggare och mer levande 
mötesplats.

fotnot: Det finns mer 
information på huddinge.se/

fleminghallen. 

– och avslutar mitt143-festivalen 

SOMMAR-
kOnSERTER

28/6 kl. 17: cherrie,  
myrstugan,  
Vårby gård

31/7 kl. 19: Tarabband, 
sjödalsparken

13/8 kl. 19: vasas flora och  
fauna, stortorpsparken, 

trångsund
27/8 kl. 19: Anna-Tove Möller,

stortorpsparken
10/9 kl. 19: Eva Eastwood,

stortorpsparken

MIKAEL JEPPE

24–28 juni är det premiär 
för en ny festival i 
Huddinge – Mitt143-
festivalen i vårby gård.

– Det är en festival för ökad trygg-
het i Vårby och Huddinge i stort, 
säger David Mado, projektledare 
för festivalen.

Själva konceptet har lånats från 
framgångsrika Mitt127-festivalen 
i Skärholmen. Vårby centrum och 
skolområdet intill kommer under 
dagarna fem att omvandlas till en 
stor mötesplats för alla: invånare, 
föreningar, företag och andra goda 
krafter. Fokus kommer att ligga på 
barn och kultur, sport och idrott, 
och dans och musik.

– Det blir en massa pröva på-

aktiviteter under festivalen som 
avslutas med Cherriekonserten vid 
Myrstugan, säger David Mado och 
listar fler konkreta exempel:

– Det blir lekar, turneringar, 
kreativt skapande, hoppborgar ...

 
Skapar också jobb
25 ungdomar plus arbetsledare 
kommer att jobba med festivalen 
inom ramen för den tre veckor 
långa feriepratiken som erbjuds 
Huddingeungdomar som är födda 
2001 eller 2002.

Bakom Mitt143-festivalen står 
Huddinge kommun. Mer informa-
tion om festivalen finns på sociala 
medier, bland annat på Instagram 
(#mitt143).

MIKAEL JEPPE

Tarabband uppträder i Sjödalspar-
ken 31 juli. Eva Eastwood kommer 
till Stortorpsparken 10 september.

Trupp Trunk kör tre 
föreställningar under 

tre dagar.
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PÅ gÅng Här tipsar vi om arrangemang i Huddinge. 
I kultur- och fritidskalendern som följer med tidningen 

finns aktiviteter som arrangeras av kommunen.
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uTSTÄllningAR
–25/8
kARTAn – En Bild Av  
vERkligHETEn? Litografiska 
museet, Sundby gårdsväg 6.  
I utställningen visas olika typer 
av kartor som topografiska, 
tematiska, sjökort med 
flera. Och kartor tryckta på 
Generalstabens litografiska 
anstalt, den första stora 
producenten av litografiskt 
tryckta kartor i Sverige. Mer 
info: litografiskamuseet.se. 

31/8–15/9 
TAlAndE TRÅdAR, Galleri 
Garaget, Fullersta Gård, 
Fullersta gårdsväg 18. Tre 
konstnärer – Shamiran Adam, 
Sofia Skogsberg och Suha Ayal, 
arbetar med textila tekniker, 
material och uttryck i sin konst. 
Mer info: hkkvanner.se.

1–29/9
STiPEndiATuTSTÄllning, 
Litografiska museet, Sundby 
gårdsväg 6. Utställning med 
Karin Södergren, illustratör. Mer 
info: litografiskamuseet.se. 

LÖRDAG 28/9
1 000 METER kOnST OcH 
HAnTvERk, Huddinge Centrum 
kl. 11. Stockholms längsta 
konst- och hantverksutställning! 
Här kan proffs och amatörer 
ställa ut och sälja sina verk 
längs parkvägen från Huddinge 
station fram till Huddinge 
kommuns konstcentrum 
Fullersta Gård. Mer info: 
huddinge.se/1000meter.

Juni
–11/8
SundBy gÅRdS Bil- OcH 
Mc-TRÄffAR, varje onsdag kl. 
16.30–20. Fri entré. Mer info: 
sundby-gard.se.

17/6–12/7
vOllEyBOll OcH AnnAT 
kul PÅ STRAnd, Vårbybadet. 
Här kan du idrotta, fota 
och filma, dansa och göra 
annat kul i sommar, som en 
del av Take it to the beach. 
Måndagar: Beachvolley och 
beachfotboll. Onsdagar: Beach 
camping, beach fun och beach 
art. Fredagar: foto & film och 
afrobeatdans. För dig som är 
mellan 6 och 15 år och bor i 
Huddinge kommun. Anmälan 
till info@exposeforening.se eller 
076-263 01 39. Först till kvarn. 
Den som bokat en plats får även 
gratis lunch den dagen. Mer 
info: huddinge.se/lov.

27/6 & 28/6
fiSkA i vÅRBy, Ragheedsbadet 
kl. 10–15, Vårby brygga. Du 
som är mellan 9 och 15 år är 
välkommen på sommarlovsfiske! 
Sportfiskarna finns på plats med 
all nödvändig utrustning, lunch 
och fika. Aktiviteten är helt 
gratis och öppen både för dig 
som är van att fiska och dig som 
aldrig har prövat förut. Är ni en 
grupp som vill delta? Anmäl er 
då i förväg till Malin Kjellin på 
Sportfiskarna, på malin.kjellin@
sportfiskarna.se. Mer info: 
sportfiskarna.se.

17/6–19/8
dAnSA ZuMBA i PARkEn, 
Flemingsbergsparken kl. 18–19, 
Ortopedvägen 3. Dansa Zumba 
gratis i Flemingsbergsparken i 
sommar! Varje måndagskväll 
flödar den latinamerikanska 
musiken genom parken. 
Instruktören Gabriela Morales 
Bustos leder dansträningen. 

Zumba passar personer 
i alla åldrar, passet är 
uppbyggt så att alla kan 
vara med. 

AuguSTi
5–18/8
TEATERSOMMAR 2019, 
Tonsalen, Kyrkogårdsvägen 
2. Gillar du att uttrycka dig 
med röst och rörelse? Gillar du 
sång, dans, akrobatik, eld och 
att jobba i grupp? Då är detta 
något för dig! Teater Sláva 
erbjuder två veckors intensiv 
teaterträning. Tillsammans 
skapas en utomhusföreställning 
med sång, dans, instrument, 
eld och akrobatik i år med 
nordisk mytologi som tema. 
Inga förkunskaper krävs, vi 
riktar oss framförallt till 
dig som är mellan 13–25 år 
gammal. Begränsat antal platser, 
så anmäl dig snarast, sista 
anmälningsdag 30/6. Mer info: 
teaterslava.org.

tIsDAG 20/8
MuSikgAlA, Stortorpsparken 
kl. 18–21, Tjäderstigen 16, 
Trångsund. Stor musikgala 
med 60-talets stjärnor med 
bland annat Trio me´Bumba, 
svensktoppskungen Carl 
Erik Thörn och Kalle Åmark 
från Rockfolket. Mer info: 
stortorpsparken.se. 

FREDAG 23/8
SEnSOMMARfEST, 
Stortorpsparken, Tjäderstigen 
16, Trångsund. PRO Trångsund, 
PRO Skogås och SPF i 

samarbete med Huddinge 
kommun. Dr Krall spelar 

kl. 14.30–15.30. Mer 
info: stortorpsparken.
se. 

LÖRDAG 24/8
nAllE clOwn, 

Stortorpsparken 
kl. 13. Humor, värme 

och clownens klassiska 
väska fylld med förundran. 

Följ med på Nalle Clowns 
upptäcktsfärd där han finner 
fjärilar och andra magiska ting. 
Nalle Clowns show är språklös 
och anpassad för alla åldrar. Mer 
info: stortorpsparken.se. 

Nalle Clown uppträder  
i Stortorpsparken 24 
augusti som ett inslag i 
Parksommar. Se sidan 29.

SE vAd  

SOM HÄndER  

PÅ SOMMAR-

lOvET: 

huddinge.se/lov



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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onsDAG 28/8
finSk kulTuRkvÄll, 
Sjödalsparken kl. 18–20. 
Välkommen till en kulturkväll 
som kommer att förgylla 
kvällen för såväl gammal som 
ung. Cirkus Trattofon, med 
sina tecknade mustascher, 
musikinstrument, korvar, fiskar 
och andra attiraljer skapar en 
känsla av tecknad film. Esa, 
Elina och Jaakko tar dig som 
åhöraren från Bellmans Haga 
till Olle Adolphsons och Erik 
Lindströms stämningsfulla 
toner. För alla åldrar!

SEPTEMBER
1/9
MARknAd/lOPPiS, 
Stortorpsparken kl. 11–15, 
Tjäderstigen 16, Trångsund. 
Café och grillstuga är öppna 
från kl. 10. Alla pengar för 
deltagande, kaffe och liknande 
försäljningar går till att bevara 
en levande folkpark. Mer info: 
stortorpsparken.se. 

sÖnDAG 8/9
kOnSTBykEn ”REnlEfnAd”, 
Hagalunds Tvätterimuseum 
kl. 12–16, Masmovägen 20–22. 
Tolv konstnärer ställer ut i 
trädgården på tema «Renlefnad».
Visning av Tvätterimuseet 
kl. 12 och 14. Musikprogram 
av Eva Perbrand Magnusson 
och Nora Roll kl. 13. Mer info: 
tvatterimuseet.se.

övRigT
sÖnDAGAR
TORPET PARAdiSET kl. 10–15, 
Vandrarstigen 3. Huddinges 
eget paradis där du kan njuta av 
tystnaden i naturreservatet, ta 
en promenad eller skidtur på 
lederna och ta en fika i torpet. 
Stugvärdarna håller öppet i 
torpet kl. 10–15. Där kan du få 
information om reservatet, köpa 
en karta, en kopp kaffe eller te. 
I Paradisets naturreservat finns 
flera vandringsleder, grillplatser 
med ved och vindskydd. Ett 
intressant utflyktsmål är det nya 
utsiktstornet på Tornberget. Mer 
info: paradiset-hanveden.se.

16–20/9
SEniORvEckAn 2019, fem 
dagar fyllda av aktiviteter 
som berikar socialt, fysiskt 
och intellektuellt för alla över 
65 år och bor i Huddinge 
kommun. Yoga, släktforskning, 
körsång, gympa och massor 
av spännande föreläsningar är 
några aktiviteter som erbjuds 
under veckan. Det är åttonde 
året i rad som Seniorveckan 
arrangeras, den är ett samarbete 
mellan Huddinge kommun och 
föreningslivet. Alla som är 65 
år eller äldre får programmet 
hemskickat. Veckan avslutas 
med fest och underhållning. Mer 
info: huddinge.se/seniorveckan.

HÄR kAn 
du fiRA 
MidSOMMAR
FREDAG 21/6
MAgASinET kl. 13–15.30, 
Juringe Gård. Välkommen 
till ett traditionellt 
midsommarfirande med 
dans kring majstången 
till levande musik. Café, 
lotterier, fiskdamm, 
lyckohjul med mera. 
Arrangör: Segeltorps 
kulturförening. 

SJödAlSPARkEn kl. 10–16. 
Minitivoli, kaffe, servering, 
ballonger och godis. Kom 
gärna med blommor till 
midsommarstången och 
hjälp oss klä den riktigt fin.
Midsommarstången kläs kl. 
10.15 och kl. 11 reses stången. 
Dans kring stången kl. 11.15 
och kl 12 blir det mer musik 
och dans. Lekar för barnen 
kl. 13 och sommarquiz kl 
14. Arrangörer: Huddinge IK 
och Huddinge kommun.

SJöÄngSPARkEn från 
kl. 10, Sjöängsvägen 15. 
Midsommarstången kläs 
kl. 10, ta med blommor 
och blad. Festen börjar kl. 
15. Traditionellt firande 
med lotter, fiskdamm och 
fikaservering. Musik och 
dans leds av Brage Gille. 
Arrangörer: Drevvikens 
Segelsällskap och Sjöängens 
Villaförening med stöd 
från Huddinge kommun. 
Eventuellt överskott går till 
Drevvikens Segelsällskap.

Mer info:  
huddinge.se/midsommar

AllSÅng
onsDAG 19/6, 21/8 & 28/8
SJödAlSPARkEn  kl. 15–16.30. Kom och sjung med i 
Huddinges egen ”Allsång i Parken” under ledning av Jessie 
van der Swan tillsammans med kapellmästare Ronny 
Lindgren och bandet Lifslust. 

toRsDAG 22/8 & 29/8
STORTORPSPARkEn  kl. 15–16.30, Tjäderstigen 16, 
Trångsund. Kom och sjung med i Huddinges egen ”Allsång 
i Parken” som leds av Marit Eriksson tillsammans med 
kapellmästare Ronny Lindgren och bandet Lifslust. Mer 
info: stortorpsparken.se. 

Cirkus Trattoforn medverkar i 
finska kulturkvällen 28 augusti.



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Skriv reklamation 
vid flygförsening

Snart är det semester och många tar 
flyget utomlands. Kanske har du 
liksom många andra suttit timtals vid 

en fullsatt gate omringad av frustrerade 
medresenärer. Men hade du då koll på vilka 
regler som gäller vid flygförseningar?

När du flyger inom EU har du som pas-
sagerare rätt till ekonomisk kompensation 
när ett flyg blivit minst tre timmar försenat 
vid ankomst. Dessutom har du vid en 
försening rätt till nödvändig information, 
service och assistans. Om förseningen blir 
på mer än fem timmar måste flygbolaget 
erbjuda dig ombokning till nästa möjliga 
flyg eller till ett senare tillfälle, alternativt 
betala tillbaka biljettpriset. Men ett försenat 
flyg innebär inte att du alltid har rätt till 
kompensation. Flygbolag är inte skyldiga 
att ersätta passagerare om förseningen 
berott på ”extraordinära omständigheter 
som inte skulle ha kunnat undvikas även 
om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”. 
Vilka omständigheter som är extraordinära 
bedöms från fall till fall, men ofta rör det 
sig om dåliga väderförhållanden, säkerhets-
risker eller omfattande strejker. 

Om du skulle råka ut för en flygför-
sening skriver du en reklamation 
till flygbolaget där du uppger 

vilken kompensation du kräver och varför. 
Ett tips är att använda Hallå konsuments 
flygkalkylator för att avgöra om du har rätt 
till kompensation eller inte.

Om ditt flyg inte omfattas av EU:s 
riktlinjer är det i regel flygbolagets 
egna villkor som avgör vilka rättig-
heter du har. Även lagstiftningen i 
det land du reser ifrån kan påverka 

vilket skydd du har vid flygför-
seningar. 

Maija Vierimaa
Samhällsvägledare
Tel: 08-535 300 00

maija.vierimaa@huddinge.se

KONSUMENT

Din bästa bild 
kan ta priset
glöm inte kameran 
eller mobiltelefonen på 
Huddingeleden i sommar. 
din bild kan bli en av 
vinnarna i kommunens 
fototävling. Tolv vinnare 
får var sin Huddingekasse 
med innehåll som passar 
såväl till picknicken, 
fikastunden och cykelturen 
som till utflykten i 
svampskogen.

Varje deltagare får skicka in max 
tre bidrag. Bildmotivet måste vara 
fotograferat i anslutning till Hud-
dingeleden senast 31 oktober 2019. 
Du behöver inte bo i Huddinge för 
att delta.

– Ta många bilder av samma 
motiv. Det är alltid någon bild i 
bildserien som sticker ut och är 

bättre, säger Richard Vestin, natur-
guide hos Huddinge kommun och 
naturfotograf.

Han uppmanar alla att dela  
sina bilder genom att tagga dem 
med #huddingeleden2019 och 
#huddinge_kommun. 

Den som deltar i tävlingen sam-
tycker till att bilden kan bli publice-
rad i Vårt Huddinge, på huddinge.se,  
Facebook, Instagram, i en fotokalen-
der och i andra kommunala kanaler.

ingen ersättning 
Någon ekonomisk ersättning betalas 
inte ut. Ifall det är identifierbara 
personer med på bilden ska fotogra-
fen försäkra sig om samtycke.

Uppladdade bilder ska vara 
högupplösta, 300 dpi för att kunna 
användas i tryck.

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

vAR 
MEd du 

OckSÅ!


