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Inledning

et är en 
märklig tid 
just nu där 
vi som indi-
vider och 

samhälle prövas på ett sätt 
som vi inte varit med om 
tidigare. Redan nu, någon-
stans mitt i coronakrisen, 
kan vi konstatera att 
många drabbats hårt och 
att fler står på tur. 

I dessa tider av oro och 
sorg känns det viktigt 
att få berätta hur vi som 
kommun agerar; för att 
förhindra smittspridning, 
för att hjälpa ensamma i 
karantän, för att stötta de 
som är oroliga eller utsatta, 
för att elever ska få sin 
undervisning på distans 
eller hur företagare i kris 
kan få stöd. 

Vi är så stolta över alla 
initiativ som tas och de fina 
samarbeten som uppstår. 
Civilsamhället går sam-
man för att hjälpa med-
människor som inte själva 

kan handla eller behöver 
någon att tala med i sin 
ensamhet. Kommunen har 
också vidtagit en rad åtgär-
der som ska underlätta för 
det lokala näringslivet. Det 
senaste är Huges införande 
av det nationella hyresstö-
det som innebär halverad 
hyra för lokala företag som 
drabbats hårt av krisen. 
Småföretagarhjälpen är en 
annan insats som innebär 
kostnadsfri rådgivning 
av experter till företag. 
Kommunen har också tagit 
fram andra åtgärder för att 
skapa andrum till företa-
garna.

ÄVEN UNDER EN kris som 
denna måste det kommu-
nala uppdraget fortsätta 
att fungera. Och det gör 
det! Vi fortsätter att bygga 
Huddinge. I mars fattade 
vi ett avgörande beslut 
om hur hela Flemings-
berg ska växa och bereda 
plats för nya kvarter med 

D

”Vi hoppas att 
du gillar nya Vårt 
Huddinge – liten 

i formatet,  
men med mer  

innehåll.”


bostäder, handel, service, 
kontor, kultur och idrott. 
Medan krisen pågått har 
vägarna blivit sopade, vi 
har beviljat 155 bygglov 
mellan 1 mars och 24 april, 
vi har sett till att hålla 
naturlederna öppna och 
förberedda för 1 000-tals 
besökare. Vi har tagit hand 
om 637 personer på våra 
äldreboenden och grupp-
boenden, utbildat barn 
på skolor och förskolor, 
arrangerat påsklovsakti-
viteter för alla barn och 
unga och erbjudit biblio-
tekstjänster och e-tjäns-
ter dygnet runt. Du fick 
till och med den här nya 
tidningen i din hand i rätt 
tid. Vi hoppas att du gillar 
nya Vårt Huddinge – liten 
i formatet, men med mer 
innehåll och fler tips som 
kan underlätta din vardag 
och ge inspiration till din 
fritid.

Camilla  
Broo
Kommun-
direktör
camilla.broo@
huddinge.se

Daniel 
Dronjak (M)
Ordförande  
i kommun-
styrelsen
daniel.dronjak@
huddinge.se

The show
goes on 
– i både kris 
och vardag

Bäst i Huddinge just nu

Daniel: Kommunens  
fantastiska medarbetare som 

håller ställningarna genom  
denna svåra tid.

Camilla: Alla kreativa  
initiativ! Till exempel när  

fabriker etableras i gymnasie- 
skolors kemisalar som  
producerar handsprit.
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Sara Runsten har växt upp i 
Huddinge och bor i dag i Stuvsta 
tillsammans med sin sambo 
Axel som också är med i Below 
Zero. 

– Härifrån har vi nära till 
pendeln, mina föräldrar, naturen 
och Alby där vi tränar hos Cirkus 
Cirkör. Det är lugnt och inte så 
trångt med folk, det känns lyxigt 
att bo här, säger Sara som fick 
Huddinge kommuns kultursti-
pendium 2019.

– Det var så himla roligt och 
overkligt, ett väldigt glädjande 
besked! säger hon och berättar 
att Below Zero ska använda sti-
pendiet till att skapa nytt.

Förhoppningen är att coro-
napandemin klingat av tills 

kompaniets nya föreställning 
har premiär.

Sara är glad att hon tidigt kun-
nat etablera sig inom nycirkusen. 
Efter att ha sysslat med bland 
annat dans och gymnastik blev 
hon som 13-åring uttagen till 
Cirkus Cirkörs ungdomsgrupp. 

– Vi betalade inget, utan fick 
istället uppträda. 

EFTER ATT HA gått cirkusgym-
nasiet vid S:t Botvid fortsatte 
hon till Dans- och cirkushög-
skolan. Hon har undervisat vid 
balettakademin och cirkusgym-
nasiet och är koreograf, regissör 
och scenartist.

– I ett litet kompani får med-
lemmarna göra allt, drömmen är 

att kunna anställa en producent.
Sara har tränat hårt och 

mycket genom åren och dragits 
med skador som fick henne 
att fundera på en annan väg i 
yrkeslivet.

– Men att jobba i par med Axel 
funkar perfekt, det sliter inte lika 
hårt på kroppen.

Sara ser nycirkus som en 
fantastiskt lekfull och nyfiken 
konstform med plats för olika 
stilar, viljor och mål.

– Alla strävar efter att bli 
unika, att nischa sig så mycket 
som möjligt. Det är en härlig 
community där vi hjälper och 
tipsar varandra om allt från 
teknik till jobb!

KRISTINA EDER

     Sara brinner 
              för nycirkus

Sara Runsten, 28 år, var bara åtta när hon 
började träna hos Cirkus Cirkör. Nu driver hon och tre 

kompisar nycirkuskompaniet Below Zero.
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Sara Runsten tränar ofta runt 30 timmar i veckan för 
att kunna prestera på topp som nycirkusartist.

En av oss/ Sara Runsten



Aktuellt

Här kan du få stöd 
och hjälp – både under 
pandemin och efter 
På grund av coronaviruset blir vardagen annorlunda för oss 
alla och en del drabbas hårdare än andra. Många känner oro 
och stress eller behöver hjälp med det vardagliga som att 
handla. 

I Huddinge erbjuder vi alltid stöd, inte bara under kristider. 
Våra verksamheter håller öppet som vanligt och många har 
utökat sina öppettider. 

Här har vi samlat information om corona och covid-19 för 
dig som bor i Huddinge: huddinge.se/coronaviruset.

Stöd till äldre  
och riskgrupp
Du kan få hjälp med 
att handla mat eller 
apoteksvaror och betalar 
bara för vad det faktiskt 
kostar. Biblioteket kan 
leverera böcker hem  
till dig.

Hemleverans  
från biblioteket
För att kunna beställa 
hem böcker måste du 
ha ett bibliotekskort. 
Du som själv vill ta dig 
till biblioteket men inte 
vill gå in kan beställa en 
hämtpåse. Ring måndag-
fredag kl. 9–11 eller 
beställ när som helst via 
bibliotek.huddinge.se.

 Huddinge   
 huvudbibliotek:   
 08-535 305 00.

 Skogås bibliotek:  
 08-535 348 80.

  Vårby bibliotek och  
 Segeltorps bibliotek:  
 08-535 357 76. 

Någon att  
prata med
Ring Svenska kyrkan på 
08-588 697 00 och säg att 
du vill prata med någon 
så slussas du vidare till en 
diakon i den församling 
du tillhör. Under kvällar 
och helger går det bra 
att ringa jourhavande 
präst på 112. Du kan också 
kontakta:

 Hela Människan,  
 08-534 709 43 eller 
  070-308 18 27. 

 Äldrelinjen,    
 020-22 22 33.

Hjälp att                 
handla
Ring 08-588 697 00. Det 
är Svenska kyrkans 
växel som svarar. Öppet: 
Måndag–fredag kl. 9–11 
och kl. 13–15. 

Hjälp att handla  
mat, mediciner  
och hämta paket
Hjälp från Huddinge  
kommun, välj mellan att:

 Ringa 08-535 312 06.
 Skicka SMS till  

 070-975 37 58.
 Skicka e-post:  

 ann-louise.bergquist@ 
 huddinge.se.

Tjänsten utförs endast 
på helgfria vardagar. 
Måndag: Skogås–
Trångsund.  Tisdag: 
Vårby–Masmo. Onsdag: 
Segeltorp–Stuvsta.  
Torsdag: Centrala 
Huddinge. Fredag: 
Flemingsberg–Visättra.
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Läraren Fredrik Langrath och eleverna 
Angela Ammouri och Daniella Rivera 
på Sjödalsgymnasiet ser både för- och 
nackdelar med distansundervisningen. 

120L
Elever och personal på  
Östra gymnasiet och  
Huddinge gymnasium   
tillverkade över 7 000  
visir och 120 liter handsprit 
till äldreomsorgen under 
mars och april.

Försörjningsstöd 
kan sökas digitalt
Nu går det att söka 
försörjningsstöd digitalt. 
För att använda e-tjänsten 
behövs ett konto på Mina 
sidor på huddinge.se 
och ett mobilt BankID. 
På huddinge.se finns en 
användarguide. Första 
gången man ansöker 
måste mottagnings-
enheten inom social-
tjänsten kontaktas  
på 08-535 377 90.
 
Fritidsgården 
på Instagram
Huddinge kommun 
har fått en digital 

fritidsgård på 
instagramkontot 
UngHuddinge. 

Den är öppen  
klockan 16–21 måndag 
till fredag. Digitala 
fritidsgården ordnar 
bland annat yoga, 
frågesport och 
livekonserter. Här finns 
också möjlighet att ställa 
frågor och få information 
om coronapandemin.

– Det är viktigt att 
erbjuda barn och unga en 
meningsfull fritid särskild 
under coronapandemin, 
säger Maliha Ezdani Khan, 
Ung Huddinge.

Förslag på vad fritids-  
gården kan erbjuda kan  
lämnas via unghuddinge 
@huddinge.se.
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Lättare 
att plugga 
på distans

– På plussidan finns att det är 
betydligt färre störningsmo-
ment, säger Fredrik Langrath 
som är mentor och undervisar 
i svenska och religion. Han får 
medhåll av eleverna.

– Jag och Daniella pluggar 
bättre hemifrån. I skolan brukar 
vi använda oss av ”valfri ort” 
och gå hem eller till ett café och 
hålla läraren uppdaterad och 
visa vad vi skrivit. Men nu rap-
porterar vi inte på samma sätt 
utan ansvaret ligger på oss att få 
arbetet gjort, säger Angela. 

SOM FLERTALET AV sina 
skolkamrater tänker Angela och 
Daniella läsa vidare på univer-
sitetet och ser distansundervis-
ningen som en förberedelse för 
kommande studier.

– Då är det ingen lärare som 

säger vad man ska göra så det är 
väldigt bra att vi redan nu kan 
öva på att skapa egna rutiner 
för att lägga upp arbetet, säger 
tjejerna. 

NÄR UNDERVISNINGEN INTE 
sker i klassrummet blir det 
svårare för läraren att avgöra 
hur pass mycket eleverna deltar 
därför ställer Fredrik betydligt 
fler frågor för att få en bild av 
hur mycket eleverna lyssnar på 
hans genomgångar. Han arbetar 
via videokonferenser men har 
också skapat ett system där han 
möter färre elever åt gången.

Sin mentorklass har Fredrik 
Langrath bjudit in till avstäm-
ningsmöte i slutet av varje skol-
dag för att ge möjlighet att prata 
med honom och med varandra 
eftersom han märkte att det 
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Läraren Fredrik Langrath möter sina elever på datorskärmen istället för  
i klassrummet. 
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Håll dig uppdaterad 
om corona 
Huddinge kommun 
följer löpande 
utvecklingen och 
rekommendationerna 
från Folkhälsomyndig-
heten. Vi arbetar ständigt 
för att våra verksamheter 
ska kunna möta den 
rådande situationen på 
bästa sätt. På huddinge.
se/coronaviruset samlar 
vi all information för dig 
som bor i Huddinge. Viss 
information finns på flera 
språk, på lätt svenska och 
på teckenspråk.

Hjälptelefon för 
barn och unga
Huddinge kommuns 
telefonlinje för barn  
och ungdom. Ring  
08-535 378 30. Öppen 
måndag–torsdag: kl. 8–17, 
fredag kl. 8–15. På kvällar 
och helger kan du ringa till 
Bris på 116 111.

Stöd till föräldrar 
och vårdnadshavare
Kuratorerna på 
familjecentralerna i 
Huddinge erbjuder samtal 
till föräldrar med barn 0–5 
år och blivande föräldrar, 
både på telefon och ute på 
familjecentralerna. Här 
finns kontaktuppgifter: 
huddinge.se/familje-
centraler. 

Du som har barn i 
åldrarna 6 till 20 år är 
välkommen att ringa oss 
för att få råd och stöd i ditt 
föräldraskap. Vid behov 
kan du boka upp till fem 
kostnadsfria samtal med 
en familjebehandlare. Tolk 
erbjuds om du behöver.  
Här finns kontakt-
uppgifter: huddinge.se/
radochstod.

fanns ett stort behov av det när 
pandemin bröt ut.

– Skolan har ett ansvar att 
stötta och hjälpa, behovet är 
extra stort nu när inte bara skol-
dagen utan stora delar av vår 
vardag ersatts av något vi inte 
var förberedda på.

När distansundervisningen 
drog igång märkte Fredrik en 
oro hos eleverna för att klara av 
den nya undervisningsformen. 

– Vissa har växt som individer 
nu när de är tvungna att förlita 
sig på sin egen förmåga. Vi 
lärare finns där men det är inte 

som i skolan, där är det enklare 
att fråga om sådant de egentli-
gen kan.

HAN UPPLEVER ATT fler deltar 
och att distansundervisning 
fungerar bra framförallt för 
elever som har svårt med kon-
centrationen i klassrummet.

– Efter att ha stämt av med 
lärare och elever måste jag 
säga att distansundervisning 
fungerar över förväntan i de teo-
retiska ämnena, säger Fredrik 
Langrath.

KRISTINA EDER
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Stöd vid  
våld och oro 
i hemmet
När familjer isolerar sig 
för att minska smitt- 
spridning kan en 
konsekvens bli ökat våld 
i hemmet. 

Hos Huddinge 
kommun kan du få stöd 
och råd, bearbetande 
samtal och skyddat 
boende vid behov. 

Du måste vara över 
18 år och bo i Huddinge 
kommun. Vi har 
sekretess och alla samtal 
är kostnadsfria. Du når 
oss på 08-535 316 10. 
Öppet:

  Måndag–onsdag  
 kl.  9–11 och kl. 13–15.

  Torsdag kl. 9–11 och  
 kl. 13–16.30.

  Fredag kl. 9–11 och 
 kl. 13–14.

 På kvällar och   
 helger,  ring   
 socialjouren på   
 020-70 80 03. 

 I en nödsituation,  
 ring 112!

Har du  
använt våld 
eller hot? 

Har du svårt att 
hantera ilska och 
aggressioner? 

Har du använt våld 
eller hot mot din partner 
eller närstående?

Du kan få hjälp att 
ändra ditt beteende. 
Hjälptelefonlinjen ”Välj 
att sluta” har under 
coronacrisen utökat sina 
öppettider. 

Samtalet är gratis, 
anonymt och syns inte 
på telefonräkningen. Läs 
mer på valjattsluta.se 
eller ring : 020-555 666.

Blir du slagen hemma eller har du 
en förälder eller partner som är 
våldsam, hotfull eller överdrivet 
kontrollerande? 

Prata med någon vuxen du litar 
på, en lärare, skolsköterskan eller 
kuratorn i skolan. Det är deras 
jobb att se till att du får hjälp. Det 
finns också andra som kan hjälpa 
dig. 

När du pratar i telefon med  
dem eller via chatt är du anonym, 
de har tystnadslöfte och lyssnar  
på dig.

  Ungdomsmottagningen är  
 öppen måndag-fredag   
 kl. 8.30–12 på 08-535 379 90.

  På ungarelationer.se finns   
 stöd och information för dig  
 under 20 år som blir utsatt i din  
 relation, är kompis eller är den  
 som utsätter. Chatten är öppen  
 varje kväll kl. 20–22.

 Chatta med Kraftbyrån på  
 tjejjouren.se/kraftbyran.   
 Chatten är öppen måndag- 
 onsdag kl.  18–20. Även för   
 killar! 

Hjälp till våldsutsatta tjejer och killar 

Kvinnojouren manar 
till uppmärksamhet
För våldsutsatta kan isolering i hemmet vara livsfarlig och  
för den som utsätts är det ofta omöjligt att söka hjälp. 
Kvinnojouren i Huddinge uppmanar därför grannar, 
arbetskamrater och lärare att vara extra uppmärk-
samma på tecken som kan tyda på att något är fel.

– Ensam kanske man inte vågar ringa på när man 
hör skrik och gråt hos grannen. Är man flera kan det 

vara lättare att ringa på och göra förövaren uppmärk-
sam på att man hör vad som pågår, säger Snövit Janson. 

Hon poängterar att om du är orolig för någon i din 
närhet kan du ringa Kvinnojouren 

för att få råd om hur du  
ska agera. 

Här finns stöd:
Kvinnojouren Huddinge 
08-746 75 53, måndag- 
fredag kl. 9–15.30,  
måndagar kl. 18–20, 
lördagar kl. 10–12.
Kvinnofridslinjen för 

våldsutsatta kvinnor 
020-50 50 50, dygnet runt 

alla dagar.

Vi arbetar för ett 
jämställt samhälle 

fritt från våld

Kvinnojouren 
Huddinge

www.kvinnojourenhuddinge.se

info@kvinnojourenhuddinge.se
 Telefon 08-746 75 53

Aktuellt
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Nationalscenernas
nya produktionscenter
har fått klartecken

Inställd musik-  
och familjefest 
tillbaka 2021
Huddinge Jazz & Blues 
och familjefesten 
Huddingedagen 
har ställts in för att 
minska spridningen av 
coronaviruset. Nästa år 
hoppas både kommun 
och jazzförening att 
kunna köra som vanligt 
igen.

– Det är första 
gången som jazz- och 
bluesfestivalen ställs 
in sedan starten 1991. 
Tråkigt men nödvändigt. 
Nu siktar vi på en ny 
festival 2021, då är 
det 30-årsjubileum, 
säger Karin Lundmark, 
ordförande i Huddinge 
jazzförening.
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En visionsbild över hur Operans och Dramatens nya produktionscenter 
kan komma att se ut.

49%
Huddinge kommun hade 
112 848 invånare sista 
december 2019. Det  
var 1 126 fler än ett år 
tidigare. 49,3 procent  
var kvinnor. (SCB)

Jazzsångerskan Sharón 
Clark var affischnamn 
vid fjolårets Huddinge 
Jazz & Blues som lockade 
runt 2 800 besökare.

Planarbetet har startat för Operans 
och Dramatens nya produktionscenter 
i Flemingsberg. Förslaget till ny detaljplan  
går preliminärt ut på samråd i sommar.

Detaljplanen omfattar två fastig-
heter och ska möjliggöra byggan-
det av ett nytt produktionscenter 
för nationalscenerna som ska 
flytta sina ateljéer från Nacka till 
Huddinge. 

Under planarbetet utreds även 
vad området intill kan användas 
till; tänkbara inriktningar är 
idrott, kultur, skola och parkering.

Den ena fastigheten – Regula-
torn 1 – ägs av fastighets- 
utvecklaren Fabege som har fått 
i uppdrag att skapa det nya pro-

duktionscentret med allt vad det 
innebär i form av ateljéer, verkstä-
der med smedja, snickeri, måleri 
och tapetseri, två repetitionssalar 
och kostymförråd. 

BESLUTET OM ATT starta plan- 
arbetet togs av kommunstyrelsen  
1 april och innebar startskottet för 
nästa fas i stadsutvecklingspla-
nerna för Flemingsberg. 

Preliminär byggstart är 2022 
och inflyttningen beräknas ske 
under 2024.
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Henrik Juhlin tog den här fina bilden på en vanlig groda (Rana temporaria)  
på eftermiddagen 12 april 2020 i Fullersta i Huddinge, nära Mossparken.

Bilden/ Henrik Juhlin
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Flemingsberg är redo för nästa steg
Flemingsberg har haft en makalös utveckling. På 1600-talet 
bestod Andersta, som platsen hette då, av en stor gård med 
odlingar. I dag är Flemingsberg en regional stadskärna 
med 15 000 arbetsplatser och 15 000 boende. 
text M I K A E L J E PPE foto A N D E R S N I L S S O N

Nya samarbeten mellan Huddinge 
kommun och privata stadsutvecklings-
aktörer kan tillsammans med Spårväg 
syd ge Flemingsberg ökad tyngd i drag-
kampen med Stockholms centrala och 
norra delar. Stockholm South Business 
District, som storsatsningen i delar 
av Flemingsbergsdalen kallas, ska 
utveckla Flemingsberg till en interna-
tionell affärs- och forskningshubb med 
plats för 50 000 arbetande och  
50 000 boende.

– Flemingsberg ska bli en levande 

stadsdel för arbetande, studenter, 
boende och besökare. Det vi ser har 
inte tillkommit av en slump och över 
en natt, det är frukten av många års 
systematiskt arbete och många små 
steg, säger Signe Wernberg, Huddinge 
kommuns strateg för Flemingsberg.

HON HAR VAR IT med på resan 
sedan 2013, men arbetet startade 13 
år tidigare när Flemingsberg pekades 
ut som regional stadskärna. 2007 togs 
en första vision för stadsdelen fram i 

Det har funnits 
många ägare till  
Flemingbergs gård, 
en av dem var  
Fredrika Ulrica  
Sperling, gift Staël 
von Holstein.

Reportage/ Flemingsberg

Mätbara delmål 2030

Utbud av stadskvaliteter för  
minst 100 000 invånare.
Minst 20 000 fler  
arbetstillfällen.
15 000 fler studenter.
Minst 10 000 nya bostäder  
i Flemingsberg med omnejd.
Sju av tio resor ska ske med  
gång-, cykel- eller kollektivtrafik.

3

2

1

Utvecklingsprogrammet för den  
regionala stadskärnan Flemingsberg, 
som tagits fram av Huddinge kommun, 
Botkyrka kommun och Region  
Stockholm, innehåller bland annat 
följande delmål:

4

5
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Flemingsberg är redo för nästa steg

Dialoger om utveck-
lingen i Flemings-
berg genomförs 

varje år i början av 
september. Alla 

som bor och verkar 
i stadsdelen är 
välkomna med 

synpunkter. Nästa 
dialog är planerad 
till 5 september på 

Ebba Bååts torg.

samarbete med grannkommunerna. 
Sedan dess har byggkranar blivit en 
allt vanligare syn. 

Tusentals nya bostäder har byggts 
och nya stadsdelar växer fram, bland 
annat Flemingsbergsdalen. Campus-
miljön har expanderat till sex universi-
tet och högskolor med närmare 18 000 
studenter. Här finns i dag Karolinska 
Institutet, KTH, Södertörns högskola, 
Röda Korsets Högskola, Stockholms 
Musikpedagogiska Institut och konst-
skolan Idun Lovén. 

Anstormningen från det privata 
näringslivet har än så länge uteblivit – 
det är nästa steg, menar Signe Wern-
berg:

– När Stockholmsområdet växer 
ökar behovet av kontorslokaler i södra 
Stockholm. Får vi hit företag skapar det 
nya jobb även inom andra branscher.

Planen är att skapa ett världsle-
dande utbildnings- och forsknings-
centrum med eftertraktad livsmiljö 
och bli ett självklart etableringsval för 
näringslivet. Det planeras därför för 
nya attraktiva bostäder och en dygnet 
runt-öppen stadskärna med handel, 
kultur och pulserande nattliv. 

– Vi tittar också på hur besöksnä-
ringen kan utvecklas, på hållbarhet 
och på hur de olika stadsdelarna kan 
smälta samman, säger Signe Wernberg 
och betonar att det även kommer att 
hända mycket i befintlig bebyggelse.

DET HANDLAR OM förtätning, nya 
förskolor, torg, ombyggnation av Gula 
gången, centrumnära föreningslokaler 
och en ny stadsdel i Björnkulla med  
3 500 nya bostäder, nytt lokalt cen-
trum, ny grundskola och nya förskolor.
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Spännande planer för 
Flemingsbergsdalen
5 000 bostäder, 35 000 arbetsplatser, nya förskolor 
och skolor och 50 000 kvadratmeter service och 
handel och en spektakulär överdäckning över  
Huddingevägen och järnvägsspåren.

Listan över det som planeras i  
Flemingsbergsdalen är lång 
och omfattar också nya parker 
och ett landmärke i form av en 

kombinerad hotell- och kongress-
byggnad. Syftet är att skapa en ny 
integrerad stadsdel som lever dygnet 
runt. De första flyttlassen kan rulla in 
redan 2023.

– Det är väldigt spännande att vara 
med och skapa en ny regionkärna och 
att arbeta med ett projekt i den här 
storleken. Detta är inte bara ett nytt  
bostadsområde som ska försörja 
Stockholm city utan ett nytt stadscen-
trum. Tanken är att folk ska börja 
pendla åt andra hållet, att skapa 
balans i regionen och göra det möjligt 
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Reportage/ Flemingsberg

Överdäckningen över spåren och  Huddingevägen får 
områdena att växa ihop. 
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Spännande planer för 
Flemingsbergsdalen

att både bo och arbeta söder om city, 
säger Ida Larsson, planarkitekt hos 
Huddinge kommun.

Hon är projektledare för det plan-
program som pekar ut riktningen för 
områdets utveckling.

Flemingsbergsdalen ligger i dal-
gången mellan Visättra och Campus 
Flemingsberg. Öster om Huddingevä-

gen och järnvägsspåren finns bland 
annat järnvägsstation, rättscentrum, 
handel, bostäder och industriområde. 
På andra sidan breder campus- 
området och bostadsområdet  
Grantorp ut sig.

Med en överdäckning över spår 
och väg knyts Visättra, Grantorp 
och Campus Flemingsberg ihop 
på ett bättre sätt än i dag. På över-
däckningen planeras ett stort torg, 
hållplats för Spårväg syd och rese- 
centrum.

– Programmet ligger i linje med 
utvecklingsprogrammet Flemings-
berg 2050 som tagits fram av Hud-
dinge kommun i samarbete med 
Botkyrka och Region Stockholm.

PROGR A M AR BETET FÖR DET som  
planeras startade när Huddinge 
kommun och Fabege i augusti 2018 
undertecknade en avsiktsförklaring 
för området. Programmet har varit  
ute på samråd och godkändes av 
kommunfullmäktige i april i år.

– Det rör sig om många arbets- 
platser, inom främst kontor, men 
också om jobb i restauranger, butiker, 
servicenäring och andra arbetsplatser 
som behövs för att serva en växande 
dag- och nattbefolkning, säger Ida 
Larsson. 

När det gäller bostäder finns än 
så länge ingenting sagt om det ska 
vara hyres- eller bostadsrätter, men 
från kommunens sida eftersträvas en 
mix. Flemingsberg domineras i dag 
av hyresrätter. Det planeras traditio-
nella kvarter men också bostäder som 
samspelar med naturen.

Dramatens och Operans ateljéer i 
området kan locka andra kulturella 
verksamheter, menar Ida Larsson:

– Det är i varje fall förhoppningen.
Nu startar arbetet med att bryta 

ned programmet i detaljplaner.
MIKAEL JEPPE

Mer information 
om utvecklingen i 

Flemingsberg finns på 
huddingae.se och på 

flemingsberg.se.
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Flemingsbergskyr-
kan byggdes precis 
som Flemingsbergs 

centrum i mitten på 
1970-talet. Nu funderar 

Svenska kyrkan på hur den ska 
ta plats i det nya som växer fram, 

bland annat i Flemingsbergsda-
len. Det är knappast troligt med 
någon ny kyrka, menar Helena 
Hedlund, biträdande kyrkoherde i 
Flemingsbergs församling:

– Och vi kommer inte att lägga 
ned den kyrka som redan finns. 

Röda korsets 
högskola har  
hittat hem
2016 flyttade Röda korsets 
högskola från Östermalm i 
Stockholm till Technology 
for Health-huset på Campus 
Flemingsberg. Skolan har 
drygt 65 anställda och cirka 
700 studenter varav 600 ut-
bildar sig till sjuksköterskor 
och 100 till specialistsjuk-
sköterskor.

Genom flytten fick hög-
skolan möjlighet att boa in 
sig i helt nya lokaler, dessut-
om ihop med KTH.

– Förutom att det här är 
en fantastisk universitets-

miljö så utvecklas 
samarbetet 
med KTH 
som vi hade 

hoppats, säger 
Susanne Georgsson, rektor.

Hon spår ett utökat sam-
arbete framöver, inte bara 
med de andra akademierna 
utan också med Wider-
strömska gymnasiet.

– Det kan gälla utbildning 
och forskning, men också 
mer övergripande frågor 
som exempelvis campus-
miljön.
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Svenska kyrkan vill också ta plats i det nya som växer fram

Flemingsberg genom tiderna

2007
  En första vision  

för den regionala  
stadskärnan Flemingsberg 
tas fram i samarbete med  

grannkommunerna.

2018
  Huddinge kommun 

och Fabege undertecknar 
avsiktsförklaring för  

Flemingsberg.

FÖRR
  Flemingsbergsområdet 

 lockade människor redan  
 för 8 000 år sedan.

  Flemingsberg fick sitt  
namn från släkten Fleming 

som ägde Annersta gård  
och bytte ut dess  

namn.

6
Det finns i dag sex universitet 
och högskolor i Flemingsberg: 
KTH, Södertörns högskola,  
Röda Korsets Högskola, KI, 
Stockholms Musikpedagogiska 
Institut och Idun Lovén. 

1965
  Antalet invånare 

är knappt 300, men  
planerna för miljon- 

program har  
påbörjats.

2014
  Bland annat Skanska, KI, 

Södertörns högskola, Karolinska 
Universitetssjukhuset och Röda  

 Korsets högskola satsar miljarder  
 i Flemingsberg kommande år. 

  Flemingsbergs station  
byggs om.

2020
  Regional stadskärna  

med 15 000 arbetsplatser  
och 15 000 bostäder.
  Start för planering och  

projektering av Spårväg syd. 
  Dramaten och Operan  

beslutar att nya produktions- 
centret ska byggas

i Flemingsberg. 

Reportage/ Flemingsberg
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”Det som sker 
kommer hela 
Huddinge till del”
Flemingsbergs tillväxt 
kommer inte som någon 
överraskning för Nicholas 
Nikander (L), kommunalråd 
med ansvar för samhälls-
byggnadsfrågor.

Det geografiska läget, 
med nio minuter till  
Stockholms city och 28–29 
minuter till två flygplat-
ser, är bara en av många 
fördelar.

– Mycket 
är redan på 
plats: sjukhus, 
akademier och 
infrastruktur, säger han.

– En kommun kan 
mycket men inte allt och 
nu har vi krokat arm med 
Fabege som har erfarenhet 
av långsiktig stadsdelsut-
veckling.

Det som sker i Flemings-
berg i form av akademier, 
bostäder och många nya 
arbetstillfällen, har bety-
delse för hela regionen. Det 
kan skapa större balans 
och ge fler stockholmare 
kortare restid till jobbet. På 
samma sätt kan Flemings-
berg locka till sig kompe-
tens från både regionen och 
övriga världen.

– Det som sker i Fle-
mingsberg kommer hela 
kommunen till del. Vi får 
intäkter från markförsälj-
ningar och liknande så det 
sker inte på bekostnad av 
annan kommunal verk-
samhet, säger Nicholas 
Nikander.

Svenska kyrkan vill också ta plats i det nya som växer fram

Flemingsberg genom tiderna

2030
  20 000 fler jobb,  

15 000 fler studenter  
och  minst 10 000 fler  

bostäder än 2020. 

Det handlar i stället om att skapa 
någon form av rum för kyrkan 
för att vara närvarande och som 
vi också kan bemanna. Där folk 
strömmar vill vi också finnas, 
säger Helena Hedlund.

– Det är jättespännande med all 

energi, pengar, skolor och företag. 
Men det gäller också att få till de 
sociala sammanhangen.

Planen är att bilda en arbets-
grupp som ska tänka till kring 
kyrkans roll i nya Flemingsberg.

MIKAEL JEPPE

1981
  KI förlägger 

 institutionen för  
medicinsk näringslära 

till Flemingsberg. 

1971
  Södertörns  

tingsrätt skapas som  
del i en nationell  
tingsrättsreform.

1972
   Huddinge sjukhus  
invigs, som då var  

Skandinaviens största  
byggprojekt.

2000
  Flemingsberg  

pekas ut som regional 
stadskärna.

2020
  Regional stadskärna  

med 15 000 arbetsplatser  
och 15 000 bostäder.
  Start för planering och  

projektering av Spårväg syd. 
  Dramaten och Operan  

beslutar att nya produktions- 
centret ska byggas

i Flemingsberg. 

2050
  Flemingsberg är  

ett av Sveriges ledande 
centrum för utbildning, 

forskning och  
kreativitet. 



Fabege vill både 
utveckla och ena
Fabege och Huddinge kommun har skakat hand på att försöka 
skapa en affärshubb med 100 000-tals kvadratmeter kontor, 
småskalig handel, kaféer och restauranger.

Det skissas också på flera höga byggnader och en multi- 
arena i det som ofta beskrivs som Sveriges största stadsut-
vecklingsprojekt. Om allting faller på plats kan Flemingsberg 
bli centrum för södra Storstockholm, menar Stefan Dahlbo,  
vd för stadsutvecklingsaktören Fabege.

– För mig är det viktigt att skapa något som hänger ihop; 
vi vill på olika sätt hjälpa till med att få de olika delarna att 
smälta samman till ett Flemingsberg. Här krävs samarbete 
mellan oss stadsutvecklingsaktörer, kommun, fastighetsä-
gare, akademi, föreningsliv och boende, säger han.

Det finns flera skäl till Fabeges intresse för Flemingsberg  
och särskilt då Flemingsbergsdalen. Det behövs moderna  
kontorslokaler söder om Stockholm, där hälften av invånarna  
i Storstockholm bor, och från kommunens sida finns en  
tydlig vision.

– Planprocessen pågår för fullt. Själva byggstarten är  
planerad till 2022, säger Stefan Dahlbo.

”Bra med mer  
rörelse”
Abdulmassih Issa äger och 
driver Nahrins Godis & Tobak 
i Flemingsbergs centrum. 
Det har han gjort sedan 1998. 
Han uppskattar mycket av det 
som redan har hänt i området 
och nämner bland annat 
sjukhusets utveckling. 

Han ser också fram mot 
det som planeras för hela 
Flemingsberg, inte minst på 
den kulturella sidan.

– Det är bra med utveckling, 
det skapar mer rörelse, ökad 
trygghet och fler kunder,  
säger han.

ABF öppnar  
mötesplats
ABF ska dra igång verksamhet 
i Flemingsberg av det slag som 
bedrivs med stor framgång 
i studieförbundets kultur- 
och bildningscenter i Vårby 
gård: mötesplats, bildning 
och utbildning, kultur, 
föreningsutveckling och 
aktiviteter i syfte att stärka 
demokratin. 

Samtal med både hyresvärd, 
samarbetspartner och 
föreningsliv pågår för fullt. 

Satsningen är ett steg på 
vägen mot att finnas över 
hela kommunen och att möta 
människor där de bor.

– Vi vet att de som bor i 
Flemingsberg inte besöker 
våra mötesplatser i Vårby 
gård och Huddinge centrum, 
därför är lokal närvaro så 
viktig, säger Ulrika Tärnblom, 
studieförbundschef hos ABF 
Huddinge.

Stefan Dahlbo, 
vd Fabege.
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Jimmy Tåli är ursprungligen 
från Östergötland. Efter ett 
par år i Skogås flyttade han 
till Terapivägen i Flemings-
berg. Där har han bott i en 
lägenhet med balkong i sju 
år nu.

– Jag trivs jättebra, 
framför allt på grund av 
människorna. Det finns en 
familjär atmosfär här.

Han anser sig inte hänga 
med i alla planer och visio-
ner för Flemingsberg, men 
menar att det finns både 
för- och nackdelar med 
tillväxt i form av förtätning 
och nya stadsdelar. Nya 
bostäder och arbetsplatser 
är bra, menar han, så länge 
det inte sker på bekostnad 
av de som redan bor i Fle-
mingsberg.

– En ökad kulturell mix 
förenar, men det finns 
också risk för att det blir 
dyrare att bo och att vissa 
då trycks ut från centrum, 
säger Jimmy Tåli.

Han brukar ibland sätta 
sig på en bänk vid fotbolls-
planen mellan Annersta-
skolan och centrum.

– Där sker något intres-
sant, nästan känneteck-

nande för Flemingsberg. 
Under en timme ser man 
människor i olika åldrar 
och med olika bakgrund 
mötas, både pappan med 
sin dotter och ungdoms-
gänget. Det funkar liksom.

Slutligen, har du några inspel 
till stadsplanerarna?

– Flemingsberg är en 
unik plats i Huddinge kom-

mun och för oss som bor 
här. Förändringar i stads-
bilden bör därför göras i 
ljuset av vad Flemingsberg 
är för plats i dag, inte vad 
kommunen vill att det ska 
vara för plats i framtiden.

– Gör goda förändringar, 
men inte på bekostnad  
av det goda som redan 
finns här. 

M I K A E L J E PPE

Blivande prästen Jimmy  
tror på Flemingsberg

Jimmy Tåli vill värna om 
Flemingsbergs själ.

Jimmy Tåli, 34 år, pendlar varje dag från  
Flemingsberg till präststudier i Uppsala.
– Det tar en timme och en kvart ungefär,  
det fungerar jättebra, säger han.

Jimmy Tåli  /Mitt kvarter

FOTO: ANDERS NILSSON
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Naturnära mål 
kräver ingen bil
Oavsett var du bor i Huddinge kommun finns 
utflyktsmål som är lätta att nå till fots eller med cykel. 
Här tipsar naturguiden Richard Vestin om fem naturnära 
mål som alla har något spännande att upptäcka. 

Förutom vackra naturupple-
velser bjuder en vandring runt 
Mörtsjön på en tidsresa för 

här ligger torpet Charlottendal som i 
svunna tider var bebott och i dag tas 
väl om hand av Snättringe IK. 

Prins Eugen hör till dem som 
fastnade för naturen utmed slingan 
och på hans tavla Våren finns torpet 
avbildat. Följer du slingan är det lätt 
att hitta plasten där han stod och 
målade.

– På Mörtsjöslingan vandrar du 
tryggt utan rädsla för att gå vilse. När 
du går den drygt tre kilometer långa 
slingan runt sjön hör du inte stadens 
ljud och du får en känsla av att vara 
långt borta, säger Huddinge kom-
muns naturguide Richard Vestin.

Han berättar att kommunen aldrig 
haft så många besökare i naturreser-
vaten som under pandemin.

– Det är jättekul att folk fått upp 
ögonen för våra naturområden och 
dess värden och kvaliteter. Forskning 
visar också att redan efter så kort tid 
som tjugo minuter ute i naturen  
minskar stressen i kroppen, säger 
Richard Vestin.

En stark känsla för Huddinges 
historia de senaste 2000 åren 

får man under en vandring  
på Fornstigen.

– Här går du från en punkt till 
en annan genom ett landskap från 
järnåldern. Här finns spår från 
vikingatiden blandat med supermo-
dern bebyggelse. Det är ett väldigt 
attraktivt öppet landskap med 
betande får och hästar där bondens 
landskap möter det moderna Hud-
dinge, säger Richard Vestin som tipsar 
om att stanna till vid hällristningen 
vid Lovisebergsvägen.
– Hällristningen visar hur sonen 
byggde en bro i ära över till sin mor 
och texten lyder ”Sverker lät göra 
bron efter Ärengunn, (sin) moder 
goda”. På den tiden fick man alltså ta 
sig fram med båt här om man skulle 
färdas lite längre sträckor. Att gå 
Fornstigen är en lärovandring eller 
så kan man bara njuta och få skön 
motion. 

Gömmarrundan är välkänd 
och omtyckt bland Hud-

dingeborna. Här tar man 
3
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Utflykten
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en lunchpromenad eller promene-
rar med hunden för här finns två 
kommunala hundbadplatser. Under 
sommaren är också den lilla badplat-
sen för tvåbenta väl besökt.

– Naturen här är varierad med 
bland annat tallskog och några små 
mossar man kan passera via spänger. 
Här växer väldoftande skvattram och 
pors vars doft den som kryddar sitt 
eget brännvin genast känner igen, 
säger Richard Vestin.

Två vindskydd med ved och grill-
plats inbjuder till en längre rast och 
för den som vill vila fötterna en stund 
finns rastbänkar att slå sig ner på.

– Här kan familjen göra en bekväm 
vandring och grilla utan att barnen 
hinner tröttna och missa inte att 
stanna till på de höga bergen på 
norrsidan av rundan och njuta av den 
fantastiska utsikten, säger Richard 
Vestin.

Våtmark för mångfald möter 
du vid Bottnen nära Balingsta 
gård. Huddinge kommun 

restaurerade våtmarken 2004 för att 
att skapa en besöksvärd plats i ett 
vackert kulturlandskap.

– Vattnet och det rika fågellivet  
är klart värda ett besök. Delar av  
Bottnen runt är lättillgängliga, tar du 
färdtjänst hit och har rullstol eller  
rullator kan du via grusvägen få 
närkontakt med våtmarken, säger 
Richard Vestin.

Sydslingan i Trångsunds 
naturreservat bjuder på en 
svårknäckt nöt. Här ligger 

nämligen en nära 50 kilo tung  
böljeslagsten.

– Stenen består av fossiliserad 
sandsten som inte finns här så det 
är coolt att stenen hamnat där den 
ligger. Bor man i de östra delarna av 
Huddinge har man promenadavstånd 
hit. Här finns i stort sett alla skogsty-
per vi har i Sverige och när man ser 
den härliga utsikten över Drevviken 
smyger sig lugnet på, säger Richard 
Vestin.

K R I S T I N A E D E R

Mer information 
på naturkartan.se/

huddinge. 

4
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Våtmark vid Bottnen 
nära Balingsta gård.



    Yussra
 vet vad
     hon vill

Porträttet/ Yussra El Abdouni
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    Yussra
 vet vad
     hon vill

En provspelning för ”Störst av allt” ledde till 
en roll i SVT-succén ”Kalifat”. Hon är även med 
i ”Berts dagbok” som går upp på biograferna 
i höst. Skådespelarkarriären började dock 
långt tidigare för 17-åriga Huddingetjejen 
Yussra El Abdouni. 

text M I K A E L J E PPE foto A N D E R S N I L S S O N
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Porträttet/ Yussra El Abdouni

edan som tioåring var hon 
med i Catwalk, en kortfilm om 
mode och att dyra kläder inte 
betyder allt.

– Jag har alltid spelat teater 
hemma, gått in i karaktärer och 
spelat upp scener för mamma, 
säger hon.

Yussra är superförkyld så vi avbokar det 
planerade mötet på ett café i Huddinge centrum 
och talas i stället vid över telefon. Hon bor till-
sammans med sin mamma och en av tre bröder 
i Masmo. Gymnasiestudier varvas i vanliga fall 
med cheerleading och skådespelande, men det är 
inga vanliga tider. Coronaviruset gör att skolan är 
stängd och cheerleadingen har uppehåll. Provspel-
ningar sker via mobil eller videoinspelningar.

YUSSR A ÄR EN driven tjej som vet vad hon vill. 
Hon är mycket familjekär, har alltid många bollar  
i luften, gör alltid sitt bästa och har tydliga mål  
i livet:

– Jag ser mig själv som socionom, någon som 
hjälper våldsutsatta kvinnor och barn och  
ibland tar tjänstledigt för att skådespela och  
för att hjälpa utsatta människor i olika delar  
av världen.

Yussra berättar att hon har varit på många 
provspelningar under årens lopp och att hon har 
fått många nej. Hon är dock inte en tjej som låter 
sig slås ned av motgångar.

– Många skulle säkert ha gett upp, men min 
kämpaglöd ökar för varje nej jag får.

R

”Jag trodde det var ett 
skämt, men förstod snart 
att jag hade fått rollen.”

Hon fortsatte att skicka 
in sitt cv till olika serie- och 
filmprojekt och så småningom 
belönades envisheten med en 
provspelning. Det gällde Net-
flix-serien ”Störst av allt”. Hon 
gjorde bra ifrån sig, men rollbe-
sättaren tyckte att hon var som 
klippt och skuren för en roll i 
en annan och vid den tidpunk-
ten superhemlig SVT-serie: 
”Kalifat”. Hon träffade seriens 
regissör Goran Kapetanovic 
och fick improvisera olika sce-
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Yussra på Myrstuguberget med härlig 
utsikt över Albysjön.

ner, men sedan blev det helt tyst. Rollbesättningar 
är långa processer. 

– Jag ville verkligen ha rollen, men fick vänta 
hela sommaren på svar. En dag när jag kom hem 
från skolan hälsade mamma på mig med orden 
”Hej, Lisha …”. Jag trodde först att hon skämtade, 
men förstod snart att jag hade fått rollen.

Lisha är lillasyster till Sulle, båda saknar kun-
skap om islam men börjar intressera sig för både 
politisk och religiös islam. De hamnar i klorna på 
en manipulativ elevassistent, låter sig radikalise-
ras och erbjuds en fribiljett till kalifatet. Serien 
har engagerat många människor och det har star-
tats en Facebookgrupp som kräver en säsong två.

– Jag var tveksam till rollen 
när jag läste manus eftersom 
jag själv är troende muslim 
och var rädd för att det skulle 
målas upp en felaktig bild av 
oss muslimer och vår religion. 
Det var jobbigt i början, men 
allt släppte på inspelningsplat-
sen. Det här är en story som 
behöver berättas och det är 
bättre att jag som muslim tar 
rollen och står upp för den,  
än att någon som inte är det 
gör det.
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Porträttet/ Yussra El Abdouni

”Kalifat” är varken början 
eller slutet för Yussra. 

”Kalifat” spelades in 2018 och då gick Yussra El 
Abdouni fortfarande i nian. Det var inte helt 
enkelt att få ledigt för en månads filminspel-
ning i Jordanien.

– Det var långa arbetsdagar med lite vila. 
Jag var helt slutkörd, både fysiskt och mentalt. 
Jag gick också ned i vikt. Och när jag kom hem 
till Sverige var det nationella prov och dags att 
spela in scener här. 

– Det var mycket under en period, men jag 
försöker alltid göra mitt bästa. Jag siktar alltid 
på högsta betyg, sedan är det inte alltid så att 
jag uppnår det.

En annan jobbig sak var att hela inspel-
ningen omgärdades av hysch-hysch. 

– Jag var 15 år och hade aldrig jobbat så hårt 
tidigare, men jag kunde inte berätta något för 
någon. Det var tufft.

HON HAR FÅTT mycket beröm för sin rolltolk-
ning, inte minst av sina närmaste.

– De var oroliga, men samtidigt glada för 
min skull. Efter inspelningen fick alla massor 

av kärlek, inte direkt vad vi 
hade förväntat oss.

”Kalifat” är inte det sista vi 
får se av Yussra. Hon är även 
med i ”Berts dagbok” där hon 
spelar skolans snyggaste tjej 
– Leila, som tjejtjusaren Bert 
förälskar sig i. Inspelningarna 
började i höstas och premiär 
blir det i höst.

– Det var inte en lika men-
talt jobbig inspelning som 
”Kalifat”, men den var precis 
lika rolig. 

Förutom skola, cheerleading 
och roller i serier och filmer 
planerar hon att resa mycket 
framöver. Hon vill också åka 
utomlands och hjälpa till där 
det behövs.

– Jag vill försöka bli den 
bästa versionen av mig som jag 
kan bli, säger Yussra.

MER OM 
YUSSRA

  Ålder: 17 år.
  Bor:  

I Masmo med sin  
mamma och en av  

tre bröder.
  Fritidsintresse: 

Tränar cheerleading  
i Rissne tre gånger  

i veckan.
  Aktuell:  

TV-serien ”Kalifat”  
och till hösten filmen 
”Berts dagbok”. Hon 
har även andra än så 

länge hemliga  
filmprojekt på gång.

  Livsfilosofi:  
Yussra väljer ett citat  

ur Koranen: Efter varje 
svårighet kommer 

lättnad. ”Varje gång 
det har varit kämpigt 
på inspelningsplatsen 
eller i skolan har jag 

tänkt på detta”.
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Många åtgärder för 
att stötta företagen
Huddinge kommun var tidigt ute med åtgärder för att 
stötta näringslivet i coronavirusets spår. Snabbare betalning  
av leverantörsfakturor och kostnadsfri rådgivning är två
exempel. Dessutom erbjuder Huge hyresrabatter.

Coronaviruset slår hårt mot  
Huddinges näringsliv. Många företag 
har helt förlorat sina intäkter  
samtidigt som kostnader för löner  
och lokaler finns kvar.

– Det är staten som har det pri-
mära ansvaret, men vi försöker 
från kommunens sida göra allt 
vi kan för att mildra effekterna. 

Vi försöker i dialog med företagen 
underlätta både i stort och smått, 
säger Andreas Fogelqvist, näringslivs-
strateg hos Huddinge kommun.

Han och kollegorna på näringslivs-
enheten tar dagligen emot samtal och 
mejl från oroade företagare. De tar 
också själva kontakt med företagare 
för att stämma av hur det går och vad 
kommunen kan hjälpa till med. Den 
digitala företagarpanelen ger ytterli-
gare input.

– Läget är oerhört problematiskt 
för flera branscher. Näringslivet är 
som ett ekosystem, om en bransch 
drabbas så påverkar det snart fler, 
säger Andreas Fogelqvist.

 Näringslivsenhetens två företags-
lotsar finns tillgängliga för kommu-
nens företag. Dessutom har Huddinge 
kommun i samarbete med Botkyrka 
kommun och Nyföretagarcentrum 
startat småföretagarhjälpen som ger 
företag i riskzonen gratis rådgivning.

Det flaggas också för fler åtgärder.

  Småföretagarhjälpen. 
  Huge erbjuder rabatt på hyran till  

 lokalhyresgäster som drabbats av  
 krisen. 

  Kortare betaltid till leverantörer.
  Fakturering av årliga tillsyns- 

 avgifter inom miljö, hälsa,   
 livsmedel, serveringstillstånd och  
 tobaksförsäljning skjuts upp till  
 september.

  Skjuta på tillsynsbesök som inte är  
 kritiska eller nödvändiga.

  Förlänga tidsfrister i tillsyns- och  
 tillståndsärenden där så är möjligt.

  Underlätta för butiker och   
 restauranger som i mindre skala vill  
 flytta ut sin verksamhet på gatan.

  Anstånd med bygglovsavgifter.
  Slopande av avbokningsavgifter för  

 kommunala anläggningar.

Exempel på stödåtgärder

Agneta Persson 
Hellsten

Företagslots
08-535 313 92

agneta.persson-
hellsten@huddinge.se

Carina Zetterström
Företagslots 
08-535 313 38

carina.zetterstrom@
huddinge.se

Småföretagar- 
hjälpen:

nyforetagarcentrum.se/
huddinge

Fler åtgärder:
huddinge.se

FO
TO

: A
RT

IT
CO

M

Näringsliv
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Stadspark med
wow-faktor
Sjödalsparken ska genomgå en rejäl ansiktslyftning 
samtidigt som det Huddingeborna älskar med sin 
stadspark behålls och förstärks.

Den stora wow-faktorn är utan tvivel 
att vatten från en underjordisk å leds 
upp och ut i parken via en ränna till 
en rund näckrosdamm och vidare till 
en liten våtmark.

– Det som nu ska ske bygger 
bland annat på synpunkter som 
besökare på Huddingedagarna 

2016 och 2018 bidrog med, säger 
Camilla Fransson, landskapsarkitekt 

hos Huddinge kommun.

Sjödalsparken anlades på 1960-talet 
och ligger i direkt anslutning till Hud-
dinge centrum. Parken är omtyckt och 
det händer mycket i den förutom jazz- 
och bluesfestivaler, men den behöver 
rustats upp. 

Land Arkitektur har i nära sam-
arbete med kommunen och i dialog 
med parkbesökare, skissat på det som 
ska bli verklighet senast hösten 2021. 
En del av det som ska ske finansieras 
med statliga medel.

– Parken får ett spännande vatten- 
tema som förmodligen inte finns 
någon annanstans. Den får också 
en av Stockholmsområdets längsta 
bänkar i bästa solläge, säger Anders 
Kling, landskapsarkitekt hos Land 
Arkitektur.

– Platserna för aktiviteter är viktiga 
och görs ännu tydligare. Det blir som 
en folkpark i kombination med biolo-
gisk mångfald.

Sjödalsparken får två tydliga 
entréer. Den stora gräsrundeln som 

Huddinge växer/ Stadsparken
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finns i mitten av parken behålls, men 
får fler träd och längs ena sidan place-
ras en långbänk. 

SCENOMR ÅDET BLIR K VAR men får 
grus på marken i stället för bark. Det 
planeras fruktlund med fruktträd 
och andra ätbara nyttoväxter, bland 
annat plommon, päron och äpplen 
som Åkerö, Gravensteiner, Katja och 
Aroma. En perfekt plats för picknick. 
På gräsmattan ställs pallkragar som 
besökare kan odla i. 

Det blir också en ny lekplats med 
fler gungor än i dag, en ny större sand-
låda, lekdjur och kojor och leksnår av 
salix. Dessutom picknickbord, gratis 
wifi och boulebanor. Listan över det 
som planeras i parken är lång.

– Något som inte finns med i för-
slaget, men som vore bra, är en publik 
byggnad av något slag med entré ut 
mot parken, exempelvis ett café, säger 
Anders Kling.

Det kan bli aktuellt att anpassa 

På huddinge.se/
sjodalsparken finns 

mer information 
och fler illustra-

tioner över det som 
planeras.

Så här ser förslaget ut. 
Det ska nu förverkligas.
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Anders Klings topp 3  
i nya Sjödalsparken:

Vattnet som leds upp och ut  
i parken.
Folkparken, det vill säga allt som 
händer och kan hända i parken  
i form av festivaler, majbrasa,  
fruktträdgård och så vidare.
Långsoffan.3

2

1

eller bygga ut delar i parken som inte 
finns med i den nuvarande planen, 
men några sådana beslut har inte fat-
tats ännu. Det är dock en senare fråga.

– Det har till exempel kommit 
in förslag på en konstisbana. Det 
är något vi tittar på, säger Camilla 
Fransson och berättar att byggstarten 
för övriga delar beräknas ske före 
sommaren.

MIKAEL JEPPE

Huddinge centrum

Entréplats

Lekplatsen

Gräscirkeln

Fuktängen

Fruktlunden

Scenen

Entréplats
Torget

Finparken
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tips som 
spar energi  
och minskar  

miljöpåverkan

Bra att veta om 
avbokning 
i coronatider
Kan jag avboka en resa under 
coronakrisen och få pengarna 
tillbaka? 
Ja, enligt Konsumentverket  
ska du ha rätt till full 
återbetalning så länge UD 
och Folkhälsomyndigheten 
avråder från resor utomlands 
och onödiga resor i Sverige. 
Det gäller både paketresor och 
flyg-, buss- eller tågbiljetter.

Kan jag avboka hotell i länder 
som UD avråder från att  
resa till?
Ja, det ska du kunna göra 
och få full återbetalning. 
Svenska resebyrå- och 
arrangörsföreningen 
uppmanar dock sina 
medlemmar att avvakta 
med återbetalningar av 
inställda eller avbokade 
resor under coronakrisen. 
Nekas du återbetalning 
kan du kontakta Allmänna 
reklamationsnämnden som  
får avgöra tvisten.

Skuld- och  
budgetrådgivning  
hos servicecenter
Behöver du hjälp med  
konsumentvägledning,  
budget- och skuldrådgivning 
eller advokat? 

Kontakta Huddinge 
kommuns servicecenter 
på 08-535 500 00 eller 
konsument@huddinge.se.
Du kan få hjälp med:

  Rådgivning före köp.
  Vilka rättigheter och   

 skyldigheter du har   
 som konsument.

  Råd och hjälp vid tvister.
  Information om hur du   

 reklamerar.

1

2

3

4

5

Huddinge kommuns servicecenter nås på             08-535 300 00 eller              servicecenter@huddinge.se. 

Konsument

Nu när många av oss är hemma mer än vanligt är det 
läge att fundera över sin energianvändning.

Sänk inomhustemperaturen med en grad. 
Det minskar uppvärmningskostnaden med 

cirka 5%. 
Byt till snålspolande 

dusch- och kranmun-
stycken. Då kan du halvera 
din vattenförbrukning  

och spara cirka 25% av 
varmvattenenergin. 

Släck lamporna och installera LED. En 
stor del av hushållselen går till belysning. 

Genom att byta ut dina lampor och alltid 
släcka i tomma rum kan du minska  
elanvändningen.

Välj A +++ när du köper ny kyl,  
frys, tvättmaskin eller torktumlare. 

Har man äldre maskiner finns det energi att spara på 
att byta ut dem till energismarta moderna maskiner. 

Använd diskmaskin. Det är ofta mer  
energismart än att diska för hand. Men glöm 

inte att alltid diska med fylld maskin.
Vill du ha fler tips? Kontakta kommunens energi- 

och klimatrådgivare via huddinge.se.
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Huddingefamiljer 
testar vardag utan bil
Hur funkar vardagen utan egen bil? Det ska två 
hushåll i Huddinge ta reda på i höst när de deltar 
i projektet ”Utan bilen-dealen”.
Projektet ”Utan bilen-dealen” drivs 
av Huddinge kommuns Energi- och 
klimatrådgivning. Syftet är att inspi-
rera kommunens hushåll att resa mer 
klimatsmart och sprida kunskap och 
goda exempel på alternativ till bilen.

– Våra testhushåll får prova alter-
nativa resesätt till den egna bilen som 
funkar i vardagen, säger energirådgiv-
aren Jonna Lindström.

Testhushållen förbinder sig att inte 
använda egen bil. Istället erbjuds de ett 
skräddarsytt paket i form av kort till 
kollektivtrafiken, elcykel eller ellast-
cykel och begränsad användning av 
bilpool eller annan bildelningstjänst.

– Användandet är begränsat för 
den lånade bilen ska inte ersätta den 
egna utan tanken är att man ska testa 
alternativa sätt att transportera sig i 

vardagen som att ta elcykeln till jobbet 
och att handla med ellastcykeln, säger 
Jonna Lindström.

Testperioden pågår från 1 september 
till 30 november. Då ska hushållen dela 
med sig i sociala medier av vad som går 
bra eller dåligt för att inspirera andra 
att testa en vardag utan bil.

I PROJEKTET DELTAR cirka 15 kom-
muner i Stockholmsregionen och 
sammanlagt 20 hushåll erbjuds möjlig-
het att testa en vardag utan bil under 
90 dagar. Målet är att hushållen ska 
minska sitt bilresande med 90 procent 
under provperioden och hålla fast  
vid det. Sex månader efter prov- 
periodens slut ska de ha minskat  
antalet bilresor med minst 25 procent.

K R I S T I N A E D E R

Mer om  
projektet finns  
på #utanbilen- 

dealen2020 och  
på utanbilen- 

dealen.se.

Målet är att hushållen ska minska sitt bilresande med 90 procent 
under testperioden. 

Energi och klimat



Sommartider = byggtider!

HÄR FÅR  
DU HJÄLP
 Servicecenter  

svarar på allmänna  
frågor om bygglov:
08-535 300 00 eller  

servicecenter@ 
huddinge.se. 

 Här finns infor-
mation om vilka hand-

lingar som behövs:
huddinge.se/ 

narbehoverdubygglov
 Sök fram vilken 

detaljplan och vilka 
bestämmelser som 

gäller för fastigheten 
och se om den ligger i 
kulturmiljöområde:

karta.huddinge.se
 Här bokar du  

möte med bygglovs-
handläggare:
huddinge.se/ 

bokabygglovs- 
handlaggare 
 E-tjänsten: 

huddinge.se/ 
narbehoverdubygglov

”Skicka ansökan i tid”
Vill du komma igång med ditt byggprojekt i sommar? Se då 
till att ansöka om bygglov så snart som möjligt. Det gäller 
även anmälan för att kunna få startbesked.

– Tänk på att den tid du lägger ner på att göra ett 
bra arbete innan ansökan skickas in kommer ge en 
snabbare handläggning, säger Morgan Randall Svahn, 
bygglovschef i Huddinge kommun.

Han uppmanar alla husägare att kolla upp vad som 
gäller för den aktuella fastigheten innan byggarbetet startas.

– Vad säger exempelvis detaljplanen?
Lika viktigt är att alla ritningar är skalenliga och måttsatta 

och att alla handlingar som behövs för det som ska byggas 
finns med i ansökan, annars tar processen längre tid. 

Den som har frågor om bygglov vänder sig i första hand till 
kommunens servicecenter. 

– Den som behöver hjälp med ansökan kan också boka ett 
möte med någon av våra bygglovshandläggare. Det görs enk-
last via kommunens hemsida, säger Morgan Randall Svahn.

Ansökan och anmälan kan med fördel göras via  
kommunens e-tjänst, hälsar bygglovschefen.

Bygglovschef Morgan Randall Svahn uppmanar Huddingeborna att skicka in sina 
bygglovsansökningar så fort som möjligt.

79%
79% av de invånare  
som sökt bygglov  
i Huddinge är nöjda  
med den service de  
får från kommunen.  
Det visar en service- 
mätning som gjordes 
2019. 

Så funkar det/ Bygglov
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Sommartider = byggtider!
Huddinge kommuns servicecenter svarar  
dagligen på bygglovsfrågor från kommuninvånarna.  
Här är svaren på de vanligaste frågorna:

Vad får man bygga enligt attefallsreglerna?
Ett komplementsbostadshus på max 30 kvadrat- 
meter eller en komplementbyggnad på max 25 
kvadratmeter, bygga till sitt en- eller tvåbostads-
hus med 15 kvadratmeter och bygga upp till två 
takkupor på huset. På huddinge.se finns mer 
ingående information om vad som gäller för varje 
åtgärd och tänk på att en anmälan måste lämnas 
in samt att ett startbesked måste ha getts innan 
byggnationen påbörjas. Vissa delar av kommunen, 
och även vissa enskilda byggnader, är utpekade 
som särskilt värdefulla kulturmiljöer och där 
tillåts inte attefallsåtgärder. På karta.huddinge.se 
finns information om vilka områden och  
byggnader detta gäller.   
 
Vad gäller när man ska bygga en altan?
Den kan byggas utan bygglov om den byggs 
inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre 
än 1,8 meter över marken och inte placeras när-
mare än 4,5 meter från tomtgränsen. Altanen får 
placeras närmare om grannen medger det. 
Ett tätt staket eller plank på altanen ska räknas 
med i höjden. Reglerna gäller inte fastigheter 
inom kulturmiljöområde.

Krävs bygglov för att bygga ett inglasat uterum?
Det är möjligt att använda attefallsreglerna för  
en tillbyggnad på 15 kvadratmeter. Om du inte  
får utnyttja attefallsåtgärderna och byggnaden  
ligger inom ett område med detaljplan krävs 
bygglov för tillbyggnad. På karta.huddinge.se  
finns information om det finns en detaljplan  
för området.

Vilka regler gäller för att bygga staket eller plank?
Ett staket som är högst 1,1 meter och genomsiktligt 
kräver inte bygglov, men det får inte skymma sikt 
vid utfarter och korsningar. Att bygga ett plank 
kräver generellt bygglov. Ett plank som byggs  
vid en uteplats för småhus, inom 3,6 meter från  
bostadshuset, är högst 1,8 meter och ligger 4,5 
meter från fastighetsgränsen får dock byggas  
utan bygglov.
 
Behöver jag bygglov för att måla om min fasad,  
byta fönster eller byta fasadmaterial? 
För en- och tvåbostadshus inom detaljplan  
krävs det inte bygglov för att byta färg,  
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 
under förutsättning att åtgärden inte väsentligen 
förändrar byggnadens eller områdets karaktär. 
Det kan behövas bygglov för att måla om, byta 
fönster eller fasadmaterial. Det kan vara svårt att 
veta vad väsentlig förändring är och det är därför 
alltid bäst att först kolla med kommunen. Ligger 
en byggnad inom ett kulturmiljöområde kan även 
små ändringar kräva lov. Att till exempel byta ut 
ett gammalt fönster mot ett likadant kräver dock 
inte lov.   
 
Vad får jag bygga på min fastighet?
Vad och hur stort man får bygga på en fastighet  
beror bland annat på om fastigheten ligger  
inom eller utom detaljplanerat område och  
vilka bestämmelser som finns i en eventuell  
detaljplan. Om fastigheten ligger inom kultur- 
miljöområde kan det också påverka möjligheterna 
att bygga. 



Gratis utbildning 
i krisberedskap
I Huddinge erbjuder vi i samarbete med 
Civilförsvarsutbildarna gratis utbildning 
i hur du förbereder dig för en kris.

– När corona kom insåg vi att vi inte 
skulle kunna hålla vanliga föreläs-
ningar i lokal utan har i rekordfart 
producerat filmer för Youtube som alla 
kan se hemma, berättar Marina Farina, 
säkerhetssamordnare på Huddinge 
kommun.

– Många i Huddinge har tidigare gått 
våra utbildningar och har bra koll på 
hur man kan förbereda sig för en kris. 
Men de som är nya i Sverige eller unga 
har det inte visar statistik från MSB. 
Därför tog vi i år kontakt med ABF, 
Svenska kyrkan och föreningen Ibn 
Rushd för att få hjälp av dem att nå fler.

 Utbildningen består av tre 15-minu-

tersfilmer som finns textade på ett fler-
tal språk, och är teckenspråkstolkade. 

Alla kan sitta hemma i soffan och se 
filmerna, men det finns också möjlig-
het att se dem i ABF Huddinges lokaler 
i Vårby gård och i Svenska kyrkans 
lokaler i Flemingsberg när dagens kris 
är över. ABF erbjuder även egna krisut-
bildningar. 

Efter att du har sett filmerna svarar 
du på ett antal frågor och kan då få ett 
diplom som visar att du har genomfört 
utbildningen. 

Från 11 maj hittar du utbildnings-
filmerna på huddinge.se/kris eller i 
kommunens Youtubekanal.

Kontakta ramona.
pazanin@abf.se, 
08-774 05 52, för 

att se filmerna hos 
ABF i Vårby och 

helena.hedlund@
svenskakyrkan.se, 
 08-588 698 20, för 

att se filmerna i 
kyrkans lokaler  

eller hos Ibn Rushd 
i Flemingsberg.

Pappa, 
vad blir det för 

fredagsmys? 

Vi ska kolla 
på en katastroffilm  
och lära oss bli bäst 

på att överleva 
– och äta chips.

Jaaa!!!
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Så funkar det/ Krisberedskap



Så kan du 
förbereda dig 
inför kriser

KOMMUNIKATION
En batteridriven radio och  
extra batterier gör att du kan få 
information om vad som händer.

VÄRME
Se till att du har  

tillräckligt med filtar 
och varma kläder.

Vid signalen viktigt meddelande (VMA):
 Gå inomhus
 Stäng dörrar och fönster 
 Lyssna på radion, främst P4 – lokalradion.

 Signalen testas kl. 15 den första helgfria 
måndagen i mars, juni, september och december.

Så gör du när du hör 
hesa Fredrik

MAT
Ha alltid ett förråd med hållbar mat 
hemma som kan tillredas snabbt, 
kräver liten mängd vatten eller kan 
ätas direkt.

VATTEN
Ha alltid flaskor eller 

dunkar hemma så att du 
kan lagra vatten om det slutar 

komma ur kranen. Frys gärna in 
vatten – det fungerar både 

som kylklamp och som 
reservvatten.
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Ekbjässen ska flyttas

Hagstaeken vid Glömstavägen sjunger 
på sista versen. Röntgenbilder visar att den 
inte har långt kvar och eken ska därför flyttas  
till Sundby gård för att få ett värdigt slut.

– Det är en bra plats för de arter som 
lever i och på jätteeken; vid Sundby 
gård kan de hitta nya livsmiljöer i det 
fina bestånd av gammelekar som finns 
där, säger Richard Vestin, naturguide 
hos Huddinge kommun.

– Det rör sig inte ”bara” om en ek, 
utan om ett helt ekosystem. Det lever 
uppemot 1 500 andra arter i gamla 
ekar, bland annat skalbaggar. På just 
den här eken har jag själv sett den 
sällsynta svampen blekticka. 

HAGSTAEK EN ÄR HUDDINGES 
äldsta naturminne, ett viktigt land-
märke intill den hårt trafikerade 
Glömstavägen. Den skyddades redan 
1933, men bedöms ha samlat på sig 

naturminnen sedan medeltiden. Den 
är också kommunens största ek med 
en stamomkrets på 680 centimeter 
mätt i brösthöjd. 

EK EN ÄR DOCK illa däran till följd av 
minskad tillgång på vatten och annan 
mänsklig påverkan och tillståndet för-
sämras i allt snabbare takt. Eftersom 
det finns risk för att eken ska 
välta över Glömstavägen 
har markägaren Huddinge 
kommun, tillståndsgivaren 
Länsstyrelsen och Trafikverket, 
som sköter driften av vägen, enats 
om att den ska tas ned. 

Ekens ihåligheter ska kapslas in för 
att bevara mulmen, stammen ska sågas 
av vid basen och sedan lyftas över 
till en lastbil för vidare transport till 
Sundby gård. Det här kommer att ske 
nattetid för att trafiken ska påverkas 
så lite som möjligt. Eken läggs därefter 
ned i en miljö med gammalekar.

– Det här är inte första gången vi 
flyttar en ek. Det är ett sätt som har 
visat sig fungera, säger Richard Vestin.

Är det värt det?
– Alla gånger! Eklandskapet etable-

rades i Stockholmsområdet för 6 000 år 
sedan. Skyddet av ekar är bland annat 
ett arv från Gustav Vasas tid och olika 
klimathändelser. Försummar man en 
ek, så kraschar man ett helt ekosystem, 
säger Richard Vestin.

MIKAEL JEPPE
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Professor Sernander spikar upp skylten ”Kulturminnesmärke” 
på Hagstaeken. Året var 1933.

Upplevelsen/ Hagstaeken
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Den gamla Hagstaeken intill 
Glömstavägen ska flyttas 
till Sundby gård. 
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Upplevelsen/ Lekplatser

Nya guiden
bjuder in till lek
Huddinge kommun har tagit fram en praktisk 
guide över alla kommunala lekplatser. 

– Vi vill lyfta fram och berätta om 
de många fina lekplatser som finns i 
kommunen, förhoppningsvis kan den 
inspirera till nya utflyktsmål för både 
små och stora kommuninvånare, 
säger Therese Ingerdal, landskapsarki-
tekt hos Huddinge kommun.

Syftet med broschyren ”Kom och 
lek” är att visa var de 39 lekplatserna 
finns och vad de erbjuder. De 64 
sidorna är proppade med massor 
av härliga bilder, kartor, och annan 
viktig information. 

Huddinges eget Valleby är bara ett 
exempel. I Härbreparken finns hela 
Vallebystaden från LasseMaja-böck-
erna uppbyggd med bland annat 
korvkiosk, polisstation, hotell – och 
LasseMajas detektivbyrå.

– Broschyren ger även nyinflyttade 

en bra överblick över vad som finns. 
Lekplatser är bra mötesplatser, där 
träffar man grannar och andra och får 
nya kompisar, säger Therese Ingerdal.  

Broschyren finns att hämta på alla 
bibliotek i Huddinge, i kommunhuset 
på Kommunalvägen och på kommu-
nens hemsida. 

MIKAEL JEPPE

Lekplatsguiden 
går att ladda ned 
från huddinge.se.

Långsjöparken återspeglar 
olika händelser i Huddinges 
historia.

Spindelparken i Sjöhagen 
nominerades till Huddinge 
byggnadspris 2019.
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Många nära 
naturupplevelser
Gömmaren, Drevviken, 
Gladöskogen och 
Björksättrahalvön, det är 
fyra av totalt 13 skyddade 
områden i Huddinge 
kommun. Dessa är inte 
bara naturområden som 
skyddats för att långsiktigt 
bevara värdefull natur, de 
erbjuder också fantastiska 
naturupplevelser året om  
– även i tider av social 
distansering. På natur-
kartan.se/huddinge finns 
mer information om 
kommunens skyddade 
områden, både naturreservat 
och biotopskyddsområden. 

Låna böcker                             
i bostaden
Den som har 
bibliotekskort 
kan låna så 
många som 20 
e-böcker och e-ljudböcker 
under en 28-dagarsperiod 
utan att lämna bostaden. Det 
går även att strömma film 
och läsa digitala tidningar. 
Bibliotekskort skaffas gratis 
på bibliotek.huddinge.se. 
Efter en månads online- 
användande behöver man 
dock registrera sig fysiskt  
på biblioteket. Lånetiden för  
traditionella böcker och 
andra medier, utom e-böcker, 
har utökats från fyra till  
sex veckor.

Gott om möjligheter 
att träna utomhus
Träning utomhus är att föredra i coronatider. Det menar  
Folkhälsomyndigheten som manar till fortsatt fysisk  
aktivitet men också försiktighetsåtgärder för att minska  
risken för spridning av coronaviruset. 

I Huddinge kommun finns många utegym och andra  
anläggningar att springa, klättra och träna på. Utegymmen  
är öppna året om och helt gratis att använda. 

På huddinge.se/utegym finns mer information om  
utegymmen, var de finns och vad de erbjuder för  
träningsmöjligheter.

De flesta fysiska spåren efter det 
så kallade rysslägret i Lissma 
1942–1946 är borta sedan länge. 
På Stockholms läns museums 
digitala utställning ”Platsen 
utanför” ges en skymt av lägret 

baserat på bland annat media-
rapportering, arkivmaterial och 
minnen: ”Lissma – det osynliga 
lägret”. Lissma är en av fyra plat-
ser som är med. Mer information 
på platsenutanfor.se/lissma.

Digital utställning om ryssläger 
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Actionbild från ett av 
Huddinges utegym.

Upplevelsen
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åren 2018 flyttade 
vi till Stuvsta. 
Vi hade varit på 
husjakt runt hela 
Storstockholm. 

Nu föll vi pladask: kallskafferi, 
dörrar, tak – till och med den 
platssvetsade diskbänken var 
intakta från 1923. Det var således 
villan vi valde, inte platsen. Den 
blev en bonus. Min fru hade varit 
tveksam att flytta från innerstan,  
då hon får en klaustrofobisk 
känsla av villamattor med 
snarlika hus i rader på en platt 
åker. Men detta var totala mot-
satsen. Här tycktes alla vägar ha 

vuxit fram organiskt, som om 
de varit slingrande kostigar som 
med tiden breddats. 

Många av husen är från 1920–
1940-talen och personliga, då de 
ofta byggdes av de boende själva 
inom egnahemsrörelsen. Senare 
tiders avstyckningar har gett hus 
av vitt skilda slag. En fantastisk 
mångfald!

DÅ JAG TAR en lång prome-
nad varje dag kom jag snart att 
lära känna omgivningarna väl; 
fascinerades av små försum-
made parker i vissa korsningar, 
tomtrester där husen måste ha 

Hur Huddinges 
vackra villavägar 
skapades

Edward
är först
ut som 
krönikör
Edward Blom är inte 
bara gastronom, 
kulturhistoriker och 
TV-personlighet. Han 
är även Huddingebo 
sedan ett par år och 
en av tre krönikörer i 
Vårt Huddinge. Från 
familjens trädgård i 
Stuvsta hörs numera 
mycket stoj och lek från 
Edwards tre barn som är 
hemma från förskolan 
då hela familjen är 
i karantän under 
coronapandemin.

– Vi valde snabbt att 
stanna hemma eftersom 
jag tillhör riskgruppen. 
Tanken var att jag skulle 
få mycket gjort men 
med små barn blir inget 
som man väntat, säger 
Edward

Han har precis släppt 
en ny bok ”I full blom” 
som redan vunnit pris. 
Annars ägnar han sig åt 
sin podd och sitt företag 
– men mest blir det att 
leka och sysselsätta
barnen.

Löpning, författande 
och trolleri fyller 
Daniel Karlssons 
vardag. Från i höst 

är han krönikör 
i Vårt Huddinge. 

Daniel har skrivit inte 
mindre än sju barnböcker och 
boken ”Runstreak – att springa varje 
dag” och haft eget trolleriprogram i 
Barnkanalen. 

Löpning har blivit en allt större 
passion och de senaste två åren har 
han sprungit varje dag. 

Daniel Karlsson brinner för att 
få fler att röra på sig och har tusen 
tankar och idéer på ämnen att ta 
upp som krönikör.

– Det ska definitivt handla om 
rörelse och jag vill nå ut med min 
träningsfilosofi!

Edward Blom, gastronom, kulturhistoriker och författare.  edwardblom.se
Rihab Garci, digital kreatör, lärare och bloggare.  @rihab.garci
Daniel Karlsson, trollkarl, författare och träningsprofil.  danielkarlsson.com

Våra 
krönikörer

Daniel vill få fler att röra på sig

Krönikan/ Edward Blom

V

KRISTINA EDER
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Hur Huddinges
vackra villavägar
skapades

rivits vid spårutvidgningen, 
vägar för branta för bilar. Men 
mest slogs jag av den perfekta 
harmonin i vägarnas linjer. När 
vi började läsa på om Huddinges 
historia visade sig min tro att 
dessa var naturligt uppkomma 
stigar felaktig: Huddinges 
villaområden – Stuvsta, Hörn-
ingsnäs, Fullersta, Segeltorp och 
Snättringe – skapades i början av 
1900-talet från scratch. Det mesta 
var tät skog. Skickliga arkitek-
ter studerade höjdkurvor och 
började skissa. Utifrån dessa rit-
ningar anlades vägar rakt genom 
naturen.

FÖRST UT VAR den välkände 
P.O. Hallman med en stadsplan 
för en villastad vid Huddinge 
station 1915. Han hade tagit 
starkt intryck av den österrikiske 

arkitekten Camillo Sitte, som 
ansåg att stadsbyggande skulle 
vara en konstnärlig skapelse. Den 
medeltida stadens variations-
rikedom och organiska känsla 
var förebilden; en hjärtefråga att 
anpassa vägar och tomter efter 
terrängen. Det var Hallmans idé 
att låta hörnen på spetsiga tre-
kantstomter skäras av vid större 
korsningar för att få bättre sikt, 
vilket skapar de karaktäristiska 
miniparkerna jag sett.

ARVID STILLE GICK i sin plan 
för Fullersta 1918 i Hallmans fot-
spår, men inspirerades även av de 
engelska trädgårdsstäderna. Han 
hade ambitionen att varje tomt 
skulle innehålla både f.d. skogs- 
och f.d. ängsmark. Villorna lades 
på bergig mark med en bördig 
”förgård” nedan där man odlade 

äpplen, potatis och grönsaker – 
ett viktigt tillskott till försörjnin-
gen. Stuvstas eleganta stadsplan 
av Hans O. Elliot och John Åker-
lund kom 1919. Den genomfördes 
nästan helt, även vad gällde 
grönområden, fotbollsplan och 
platser för offentliga byggnader 
och har ansetts förebåda det tio 
år senare Radburn i USA som 
blev världsberömt för sin trafik-
separering.

 Fast på ett ställe har ter-
rängen spelat arkitekterna ett 
spratt: Den väg de ritade mellan 
Grindstuvägen och Mårdvägen 
är uppenbart för brant för att 
någonsin ha kunnat användas.

Rihab Garci är en digital kreatör 
och lärare som bor i Vårby 

med man och tre barn. Hon 
undervisar i svenska och 

engelska på högstadiet, 
bloggar, dyker upp på 

Youtube och på sitt 
instagramkonto 

@rihab.garci 
tipsar hon om 
vad som är 

snyggt att bära till hijab. Med 
start i höst är hon krönikör här i 
Vårt Huddinge! 

– Jag är en positiv person som 
gillar livet, älskar språk och 
möter motgångar med kraftfulla 
tangentslag på datorn och en 
klackspark, säger Rihab Garci 
som är född i Huddinge. Sedan 
drygt tio år tillbaka bor hon i 
Vårby.

– Min man har en förkärlek för 
Vårby men jag var lite tveksam 
när han ville att vi skulle flytta 
hit. Men Vårby är himla fint och vi 
trivs här.

Som krönikör ska hon dela med 
sig av ämnen som berör.

– Jag ska skriva om livet, 
till exempel om hur det är att 
bo i en förort som många har 
förutfattade meningar om.

Edward Blom, gastronom, kulturhistoriker och författare.  edwardblom.se
Rihab Garci, digital kreatör, lärare och bloggare.  @rihab.garci
Daniel Karlsson, trollkarl, författare och träningsprofil.  danielkarlsson.com

Daniel vill få fler att röra på sig

Krönikörer 

Tips! Läs gärna A. Micro Vikstrands Strävan efter ett ordnat 
samhälle, som varit min huvudkälla; P. Wirténs Där jag kommer 

från; H. Björkmans och H. Wångbergs böcker om Stuvsta – och se 
Bostadsjakt i Stuvsta 1928 på Youtube, en charmig reklamfilm för att köpa 
tomt och bygga sitt eget hem.

Läraren och kreatören Rihab skriver om livet

Edward 
Blom
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UTSTÄLLNINGAR
17/5–2/8
SVART VITT – åtta Huddinge-
konstnärer visar grafik på 
Litografiska Museet, Sundby 
Gårdsväg 6. Utställningens 
fokus ligger på några av alla de 
trycktekniker som används inom 
grafiken. Medverkande konstnärer: 
Åsa Byred, Mischa Björkroos, 
Svenerik Jakobsson, Nina Kerola, 
Margon Lindberg, Margareta Röstin, 
Nicos Terzis och Chun Lee Wang 
Gurt. Videosänt vernissage  
17/5 kl. 12–15. Mer info: litografiska-
museet.se.

–14/6
HOLE WHOLE – SOLOPRESENTA-
TION AV KRISTINA MATOUSCH på 
Fullersta gård, Fullersta gårdsväg 
18. Utställningen innehåller en stor 
del av konstnärens produktion med 
både tidiga och nyare verk.  
Mer info: fullerstagard.se.

–8/6
CATO LEINS-UTSTÄLLNING MED TI-
DIGA BILDER AV BANDET COMMAN-
DO M PIGG UNDER TURNÉ 1982-85 
på Huddinge Kulturhus hos Folkes, 
Sjödalstorget 1. Öppet måndag–
lördag kl. 11–14. Har du tur kan du 
råka springa på Anders Karlsmark 
från Commando M Pigg i lokalerna. 
Mer info: huddingekulturhus.se.

GÅ EN KONSTRUNDA 
MED KONSTAPPEN 
UPPTÄCK KONSTEN 
och upptäck verk med 

olika form och uttryck i centrala 
Huddinge och Flemingsberg. 
Förhoppningen är att appen, som 
om har tagits fram i samarbete 
mellan Huddinge kommun och 
några andra av Stockholms läns 
kommuner, ska göra det enkelt och 
roligt att upptäcka den offentliga 
konsten i länet. Appen är gratis 
och finns för iPhone och Android. 
Du laddar ner den i App Store eller 
Google Play.

TEATER
14/5, 28/5 OCH 4/6
CREATIVE VÅRBY – GRATIS TEATER 
FÖR BARN på dansbanan i Vårby 
gård (under tunnelbanespåret). 
Gratis teater för barn mellan 8 och 
12 år på torsdagar. 14/5, 28/5 och  
4/6 kl. 16–17. Inga förkunskaper  
krävs. Begränsat antal platser! 
Anmälan till Ramona Pazanin,  
072-29 300 67. Arrangör:  
ABF Kultur och bildningscenter.

LÄGER
15–16/6
SOMMARDANSLÄGER MED  
JELNEK på dansbanan i Vårby gård 
(under tunnelbanespåret) måndag 
och tisdag kl. 11–15. Pröva olika  
dansstilar, skapa egna danser, gör 
roliga lekar och släpp loss! Lägret är 
för dig mellan 9 och13 år och  
du behöver inte ha dansat innan. 
Lägret är helt gratis och vi bjuder på 
lunch. Anmäl dig via 073–829 85 29  
eller info@jelnek.com. Arrangörer: 
Danskompaniet JELNEK i 
samarbete med ABF Vårby Gård 
och Huddinge kommun. Mer info: 
huddinge.se/lov.

UTFLYKTER
RES I HISTORIEN PÅ UTFLYKT  
I HUDDINGE. Fornborgar finns  
på flera platser i Huddinge och är 
en typ av fornlämning. Det finns 
många olika typer. Alla behöver  
inte ha använts som en borg för 
försvar mot fiender, utan kan ha 
varit en kultplats där människor 
i området samlades. Stensättra 
fornborg är den bäst bevarade av 
Huddinges åtta kända fornborgar 
från järnåldern. Borgen är 
lättillgänglig och väl uppe på 
toppen kommer du inte att ångra 
utflykten. På naturkartan.se  
finns information och väg-
beskrivning till alla fornborgar  
i Huddinge kommun. 

RÅDGIVNING
BEHÖVER DU SAMHÄLLSRÅDGIV-
NING? På fasta öppettider varje 
vecka kan du få samhällsrådgivning 
på Flemingsbergs popup-bibliotek, 
Skogås bibliotek & Vårby bibliotek 
med Barnkonsten. Du kan få hjälp 
med till exempel översättning, att 
fylla i blanketter, ta kontakt med 
myndigheter och med juridisk 
rådgivning. Arrangör: ABF Huddinge 
ihop med Huddinges bibliotek. 
Öppettider finns på huddinge.se/
pa-gang. 

TRÄNING
–28/5
TRÄNING I RÅDSPARKEN på tisdagar 
kl. 18.30 och torsdagar kl. 17.30 , 
Rådsvägen 17. Kom och pröva 
träningsformer som yoga, jympa, 
zumba, fysträning och mer i det 
gröna. Alla är välkomna oavsett 
träningsvana. Vid dåligt väder och 
ihållande regn kan vi behöva ställa 
in träningen. Mer info: huddinge.se/
traningiparken.
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  Här tipsar vi om arrangemang i Huddinge. 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 85 Huddinge.

SVINDLANDE CYKLING I FLOTTSBRO 
BIKE PARK, Häggstavägen. Så här 
års våras det för cykelparken som 
utmanar både nybörjare och  
proffs med sina olika MTB-leder.  
Du kan hyra utrustning före 
ditt besök och även köpa 
privatlektioner av ett proffs. Upp 
till toppen åker både du och cykeln 
med hjälp av ankarliften. 
RACKETSPORT – i Huddinge 
finns Storstockholms 
modernaste anläggning för 
racketsport, gruppträning 
och friskvård. Välkommen 
till Skogås Racketcenter och 
pröva till exempel padel, utetennis, 
squash eller kanske fotboll och 
innebandy inomhus. Öppettider, 
priser och även coronaanpassningar 
på huddinge.se/racketcenter. 
ZUMBA I FLEMINGSBERGSPARKEN 
på torsdagar kl. 18.30–19.30 till  
och med 11/6, Ortopedvägen 3. 
Gabriela Morales Bustos leder 
dansträningen. Passet är uppbyggt 
så att alla kan vara med och du 
behöver inte ha några förkunskaper.

HISTORIA
LÄTTSAM DJUPDYKNING I  
HUDDINGES HISTORIA. Kom och 
jämför vardagsvyerna hemma i 
Huddinge med hur de såg ut för 
länge sedan. I Backspegeln-bloggen 
skildrar kommunarkivarien Göran 
Johansson Huddinges förflutna 

med gamla fotografier, 
arkivhandlingar 

och tidningsklipp – 
uppdelat i blogginlägg 
med olika teman.  
Besök bloggen på 

backspegeln.
huddinge.se.

FOTO: MAJA BRAND

SOMMARTORG
10/6–19/8
SOMMARTORG FÖR BARN OCH 
UNGA I FLEMINGSBERG, SKOGÅS 
OCH VÅRBY GÅRD. Varje dag 
kl. 12–15 förvandlas platserna till en 
kreativ, kul mötesplats ute i friska 
luften för alla sommarlediga barn 
och ungdomar. Olika aktiviteter 
varje dag – allt från livemusik till 
käpphästridning, dans, måleri, 
pingis, brädspel, blomplantering, 
bokcirkel och kanske disko. På 
plats finns ledare som jobbar för 
Huddinge kommun. Arrangör: 
Huddinge kommun.

HÅLL KOLL PÅ HUDDINGE.SE/LOV
För alla barn och unga i Huddinge finns det massor av roliga saker att 
hitta på under sommaren. På huddinge.se/lov tipsar vi om allt från 
familjeutflykter till centrala badplatser och roliga aktiviteter. För den 
som är sugen på ett dopp eller komma ut i naturen finns det gott om 
alternativ, badplatser att prova eller fina naturområden att besöka i 
sommar. Alla aktiviteter är gratis om inget annat anges.



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Information om 
coronaviruset 
Här har vi samlat 
information om corona 
och covid-19 för dig som 
bor i Huddinge: huddinge.
se/coronaviruset.

Lyssna på Vårt 
Huddinge
Vårt Huddinge 
finns också 
inläst. För 
dig som inte 
provat så 
blir det ungefär som 
att lyssna på radio: 
huddingetaltidning.se/
varthuddinge. Den finns 
också som mobil app. 
Klicka på Publikation 
och välj Vårt Huddinge 
efter installation.

FÖLJ OSS I VÅRA SOCIALA KANALER

Nummer tre  
ute i juni

Nästa Vårt Huddinge  
kommer till dig  

27 juni.

Daniel måttar ett 
magiskt avstånd

Mät upp två meter. Är 
trädet utanför ditt hus i 
två meter högt? Är dina 

husdjur två meter långa 
tillsammans? Kan du hoppa två 
meter? Är du två meter lång? Ett 

pingisbord? Filma eller fota och 
 tagga med #dethärärtvåmeter.

Kolla också in när Daniel  
gör tvåmeter-trolleritrick på 
Instagram under hashtagg  
#dethärärtvåmeter.

Filma eller fota när du gör som Daniel 

FO
TO

: P
RI

VA
T

Att hålla två meters avstånd från andra människor kan  
minska smittspridningen och rädda liv. Tänk på att tvätta  
händerna ofta och håll avstånd till andra i butiker och på  
stan, helst två meter. Men hur långt är egentligen två meter?  
Vi bad trollkarlen Daniel Karlsson i Skogås om hjälp.

Daniel Karlsson tar
tvåmeterskliv.

2 METER




