
Det går bra nu, för Visättrasonen och 
musikern Gee Dixon. 

R E P O R TA G E T

Rösta på din 
favoritbyggnad 

U T F LY K T E N

Hajk på 
Korpberget

MAGASINET FÖR OSS I HUDDINGE KOMMUN

4.2020

till allsång 
Från betong

Tvätta gärna
bilen, men 

inte på gatan
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Inledning

ust nu 
befinner vi 
oss förhopp-
ningsvis i 
slutskedet av 

en pandemi som skakat om 
samhället i grunden. En 
omstart och en snabb  
återhämtning måste nu till 
så att inte massarbetslös-
het och bidragsberoende 
följer i kölvattnet av 
coronakrisen.

FÖR HUDDINGE, SOM är 
motorn i södra Stockholm, 
är detta extra viktigt. Nu 
måste fokus övergå till att 
återstarta samhället efter 
den akuta coronakrisen 
och satsa på att skapa till-
växt och jobb. Avgörande 
för tillväxten i Huddinge 
är att viktiga infrastruk-
turprojekt som Tvärförbin-
delse Södertörn (före detta 

Södertörnsleden), Spår-
väg syd och Bytespunkt 
Flemingsberg kommer på 
plats. Staten vars agerande 
är avgörande för dessa 
projekt lämnar tyvärr inte 
tillräckliga besked. Vi för-
väntar oss tydliga besked 
i slutet av året i synnerhet 
vad gäller finansieringen av 
dessa projekt som kommer 
att skapa tusentals nya 
bostäder och arbetsplatser 
i en tid då detta behövs 
mer än någonsin.

M ÅNGA AV DE som blivit 
varslade under krisen 
kommer att behöva en 
omställning och den måste 
ske skyndsamt så att inte 
arbetslösheten fastnar på 
en fortsatt hög nivå. Yrkes-
utbildningarna måste bli 
bättre på att matcha beho-
vet som finns på arbets-

J

”Huddinge kommun 
har gjort mycket för 

att hjälpa våra lokala 
företagare, men den här 
krisen är en global kris 
och mer måste hända 

på nationell nivå.”


marknaden. Det finns 
goda exempel på snabb 
omskolning i permitterade 
branscher till jobb inom 
vård- och omsorg.

HUDDINGE KOM MUN 
har gjort mycket för 
att hjälpa våra lokala 
företagare, men den här 
krisen är en global kris 
och mer måste hända 
på nationell nivå. Jobb, 
bostäder, utbildning och 
infrastruktur hänger ihop 
och Stockholmsregionen 
behöver insatser på alla 
dessa områden för att 
kunna starta om. På så vis 
kan vi styra kursen mot 
en återhämtning som kan 
bli lika snabb och kraftfull 
som nedgången.

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

Huddinge
behöver 
en omstart

Bäst i Huddinge just nu

Daniel: Stenungsbageriet  
Spröd! Vinnarana i kategorin  

Årets nyföretagare ger  
mig mersmak.
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– Så länge barnen kommer har jag gjort 
något rätt.

Chrisye Sophian, 42 år, kom till Sverige 
från Indonesien under tidigt 80-tal. 
Familjen slog sig ned i Flemingsberg. 
Numera bor han i Vårby gård där han 
även jobbar.

Som barnskötare och IT-pedagog 
på Vårbackaskolan är han ett välkänt 
ansikte. Han är en viktig kugge på 
fritids, stöttar skolans pedagoger, ringer 
in vikarier och utbildar eleverna i IT. 
Det handlar både om programmering, 
animering och källkritik.

– Jag fick jobbet lite av en slump. 
Jag visste att jag inte uppfyllde alla 
formella krav fullt ut, men erbjöds ändå 
jobb redan på anställningsintervjun.

 Chrisye, eller "Crisse"som förnamnet 
uttalas, trivs förträffligt. Störst glädje 
skänker alla barn och kollegor,  
konstaterar han. 

Han är engagerad, något som även 
slår igenom på fritiden. Direkt efter job-
bet springer han ned till idrottsplatsen 
för att träna något av sina fem lag.

– Det började med att jag tränade 
min dotters lag, men det laget lades 
tyvärr ned. Nu tränar jag andra lag fyra 
vardagskvällar i veckan. På helgerna är 
det ofta matcher. Jag sitter även med i 
föreningens styrelse.

Hur länge orkar du hålla på?
– Så länge jag brinner för detta och så 

länge barnen fortsätter att komma.
MIKAEL JEPPE

Slump blev högsta vinsten 
för Vårby och ”Crisse”
Att kalla Chrisye Sophian för eldsjäl känns som 
en underdrift. Han går ”all in” både i jobbet och 
på fritiden. Han är programmerad så.

En av oss/ Chrisye Sophian

" Crisse" på fotbollsplanen i Vårby 
där han tillbringar mycket tid. 
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" Crisse" på fotbollsplanen i Vårby 
där han tillbringar mycket tid. 

Aktuellt

Viktigt att hålla i
Håll i och håll ut,  
än är inte pandemin  
slut. Tänk på att: 

 stanna hemma vid  
 symtom

 undvika kollektiv- 
 trafiken i rusningstid

 tvätta händerna
 hålla avstånd
 provta dig vid symtom.
Det är viktigt att du 

som är sjuk med symtom 
som påminner om covid-
19 testar dig. Även du som 
tror att du har varit sjuk i 
covid-19 bör testa dig för 
antikroppar. Ring 1177 
eller gå in på 1177.se för 
att boka provtagning och 
få mer information.

Elever bör testa sig
Barn och unga i 
skolåldern ska stanna 
hemma när de har 
symtom som snuva, 
hosta eller feber. Men 
med symtom på covid-19 
bör de provtesta sig. Det 
är för att snabbare kunna 
återgå till skolan.

En elev som testats 
och fått ett negativt 
provsvar kan återgå till 
skolan. Detta gäller även 
om hen uppvisar milda 
förkylningssymtom 
och allmäntillståndet i 
övrigt tillåter det. En elev 
som testats och fått ett 
positivt provsvar ska vara 
hemma i minst sju dagar 
efter att hen insjuknat. 
Efter minst två helt 
symtomfria dygn kan 
eleven återgå till skolan.

Huddinge hade till och  
med vecka 35 haft totalt  
1 180 rapporterade sjuk- 
domsfall av covid-19. (FHM)

1180

– Det är fortfarande ansträngt, 
men vi befinner oss just nu i ett 
nytt normalläge, där vi förutom 
att hålla avstånd och jobba hemi-
från måste börja mötas igen och 
planera mer för framtiden. Det 
senare har av förklarliga skäl fått 
stå tillbaka under den mest inten-
siva fasen av pandemin, säger hon.

CA MILLA BROO BERÖM MER 
både medarbetare och invånare 
för allas tålamod, flexibilitet, 
nytänkande och fantastiska 
arbetsinsatser. Men uppmanar 
samtidigt alla att fortsätta följa 
myndigheternas rekommenda-
tioner.

– Sjukdomsfallen är borta på 
våra boenden efter ett gediget och 
hårt arbete och sjukfrånvaron 
bland medarbetarna är nästan 
nera på normala nivåer. 

– Nu ska vi börja ta oss framåt 
och säkerställa produktion, 
kvalitet och utveckling. Det ska 
vi bland annat göra genom att 
dra lärdom av den digitala 
våren; mycket av det 
vi gjorde då kommer 
även att hjälpa oss 
framåt.

Många företag har 
haft det mycket tufft sedan i 
våras. Det finns behov av sam-
verkan på alla nivåer för att ge 
företagandet en skjuts framåt, 
menar hon.

Camilla Broo konstaterar också 
att småföretagarhjälpen, som 
startades i Huddinge under våren, 
blir kvar året ut.

– Det är jätteviktigt att vi som 
kommun finns nära till hands och 
hjälper till där vi kan.

MIKAEL JEPPE

Efter en mycket tuff tid för både invånare, företag och 
kommunala verksamheter tycks covid-19-pandemin  
vara inne i en lugare fas för Sveriges del. Men det är  
för tidigt att ropa hej, menar Camilla Broo,  
kommundirektör i Huddinge.

Ljusning – men för 
tidigt att ropa hej

Aktuell information finns på huddinge.se/corona.

Barn i förskola ska stanna hemma vid symtom
Barn som har symtom på covid-19 som snuva, hosta eller 
feber ska stanna hemma från förskolan. Sjukanmäl som 
vanligt, men du behöver inte göra någon provtagning på 
barnet för covid-19. Vid symtom ska barnet stanna hemma 
tills hen varit helt symtomfri i två dygn.
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Mer om Sky på huddinge.se/
vuxenutbildning. 

Att många olika professioner arbetar 
tillsammans bidrar till utbildnings-
satsningens goda resultat.

Aktuellt

– Allas dröm är att bli egenförsörjande 
och det görs olika försök att hjälpa den 

här målgruppen. Det unika med SKY 
är att vi jobbar tvärprofessionellt, 

vi har kurator, studievägledare, 
specialpedagog, speciallärare 
och tillgång till en tjänst som 

fokuserar på integration, säger 
samordnaren och specialpedagogen 

Sabah Göransson.
– Vi är bra på att identifiera styrkor 

där folk gärna ser bristerna i första 

hand. Vi sätter individen i fokus med 
målsättningen att hen efter cirka ett år 
hos oss ska fortsätta på en yrkesutbild-
ning. Uppföljning visar att majoriteten 
når sitt mål.

Eleverna står i kö till SKY, svenska för 
kvinnor med fokus på yrkesutbildning, 
och glädjen hos dem som antas är stor.

– De säger att de känner sig sedda 
och att någon bryr sig mot att tidigare 
ha upplevt att de bara slussats vidare 
i systemet, ofta i flera år, säger Sabah 
Göransson som gärna ser ett tätare 
samarbete mellan olika kommunala 
förvaltningar och näringslivet för att få 
fram fler praktikplatser.

– DE AR BETSGIVAR E vi samarbetar 
med är väldigt glada att kunna bidra till 
integrationen, säger Sabah Göransson 
och tillägger att ambitionen är att vidga 
konceptet till andra målgrupper, exem-
pelvis ensamkommande ungdomar.

SKY har rönt uppmärksamhet i 
Sverige och internationellt, bland annat 
tilldelades det pris för bästa projekt-
plan vid en europeisk konferens.

KRISTINA EDER

SKY öppnar dörrar 
för invandrarkvinnor
SKY är en utbildningssatsning som riktar sig till invandrarkvinnor 
med kort skolbakgrund. Konceptet, som tagits fram av Vux 
Huddinge, ger dem som deltar stärkt självkänsla och öppnar 
dörrar till arbetsmarknaden och samhället.
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Biblioteken satsar 
på bokpåsar för 
avhämtning
För att minska smittspridningen och underlätta för dem som 
inte kan lämna hemmet just nu, satsar biblioteken i Huddinge 
på färdigpackade bokpåsar för avhämtning.

Hämtpåsarna kan beställas av alla som inte vill eller kan 
besöka biblioteken under den pågående coronapandemin. 
Den förbeställda påsen hämtas sedan upp på eller utanför 
biblioteket.

Beställningen kan  göras via ett formulär på webben eller 
genom att ringa närmaste bibliotek.

Här finns beställningsformulär och kontaktuppgifter: 
bibliotek.huddinge.se.

Bokpåsen hämtas på eller 
utanför biblioteken.
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bränsle i ny 
Instagram-
tävling
Huddinges 
demokratidagar 
12–18 oktober 
smygstartar redan 
21 september med 
Instagramtävlingen 
#hållbarhetslängtan som 
riktar sig till Huddinges 
grundskoleelever. 
Förstapriset är 10 000 
kronor till klassen.

– Längtan är något 
positivt. Det här vill jag 
se, i stället för ett negativt 
angreppssätt till de 
utmaningar vi står inför, 
säger Elias Rådelius, 
projektledare.

Eleverna uppmuntras 
hämta inspiration från 
17 globala mål som 
världens länder har enats 
om, däribland ingen 
fattigdom, jämställdhet 
och hållbara städer och 
samhällen. Deras verk 
publiceras på Instagram 
med hashtagen 
#hållbarhetslängtan och 
#huddingedemokrati.

Tävlingen pågår till  
4 oktober och vinnarna 
utses av Huddinge 
kommuns trygghets- och 
delaktighetsberedning. 
Prisutdelningen sker  
i december.

Under demokrati-
dagarna hålls bland  
annat ett digitalt 
seminarium om 
Huddinges hållbarhets-
rapport 2020. Det 
anordnas även en digital 
föreningsmässa.

Håll dig uppdaterad  
på #hållbarhetslängtan 

och huddinge.se/ 
demokratidagar.
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Aktuellt

Pandemin har tvingat Huddinge 
kommun att skjuta fram planerade 
aktiviteter för näringslivet. Istället för 
flera arrangemang blev det en rejäl 
satsning under företagsveckan 11–18 
september.

Kommunen och Arena Huddinge 
bjöd in till seminarier och samtal om 
aktuella näringslivsfrågor.

Företagsveckan arrangerades hos 
Folkes i Huddinge centrum och det 
fanns möjlighet att delta på plats eller 

Företagsvecka i Huddinge både på distans och IRL

Kommunen 
hoppas fler gör 
som vinnande 
klotteranmälare
Grattis Gunnar, Metin, 
Eva och alla andra som 
felanmälde i somras och 
vann en vattenflaska 
eller sittunderlag. Nu 
hoppas Huddinge 
kommun att fler vill 
följa deras exempel och 
göra Huddinge vackrare 
genom att felanmäla 
klotter. Använd appen 
Felanmälan Huddinge 
eller fyll i ett formulär  
på huddinge.se. De som 
vunnit har meddelats  
via e-post.

Upptäck lokal 
historia i ny app

Under juni och juli sanera-
des klotter på 109 platser 
på en yta motsvarande 836 
kvadratmeter. (AREMO)

109

Loffes grill i Stuvsta
på 1980-talet.

Mer info: huddinge.se/
upptackhistorien.

Lär känna ditt hemområde på 
promenaden eller löprundan med den 

nya mobilappen ”Upptäck historien”, 
skapad i samarbete med Stock-

holms Länsmuseum.  Längs olika 
slingor genom Huddinge kommun 
erbjuder appen kulturhistoriskt 
intressanta berättelser om platser 
som passeras, bland annat om 
Loffes grill. Appen laddas ner 
gratis i Apple Store och Google 
play. Den kan även användas i 

Haninge och Botkyrka. 

Winter Pride 
lyser upp 
november
Stockholm Winter Pride 
är en fyra dagar lång 
festival som ska lysa 
upp novembermörkret. 

Festivalen äger rum 
både inomhus 

och utomhus 
och skapas av 
Stockholm 
Pride i 
samarbete 

med andra 
kreativa 

aktörer. 
Mer att läsa på 

stockholmpride.org och 
#winter-pride.



VÅRT HUDDINGE 4 2020 9

– Vi är tacksamma och jätteglada, säger Mikael Lind som 
driver Spröd Stenugnsbageri tillsammans med Daniel 
Pedersen och David Blom i en kommentar till priset 
Årets Nyföretagare.

Företaget startade 2018 med stenugnsbageri och litet café på 
Hörningsvägen. I dag driver de även caféet på Fullersta Gård.

– Vi ska fortsätta att utveckla vårt koncept där allt matbröd 
bakas av surdeg. Vi lagar allt från grunden med fokus på  
bra, ekologiska råvaror där så mycket som möjligt är  
lokalproducerat, säger Mikael Lind om företagets planer 
inför framtiden.

Nystartat bageri  
föll juryn i smaken

Aktuellt

Här är vinnarna  
i årets Enterprize
Entreprenörskapspriset: 
PricewaterhouseCoopers 
(PwC). Ur motiveringen: 
Genom mentorprogrammet 
Include visar PwC sin 
övertygelse om och förståelse 
för att samverkan mellan 
skola och arbetsliv berikar 
Huddinges elever.
Årets Nyföretagare: 
Spröd Stenugnsbageri. Ur 
motiveringen: Spröd visar 
hur gediget bransch- och 
yrkeskunnande bildar 
grund för ett framgångsrikt 
företagande.
Årets UF-elev:  
Truls Schager Wrisemo, 
Huddingegymnasiet. Ur 
motiveringen: Han är kreativ, 
ser ofta saker med nya ögon 
och är den som kommer med 
nya idéer kring exempelvis 
marknadsföring och 
försäljning. 
Årets företagare: 
Cura Nova omsorg. Ur 
motiveringen: Årets 
företagare säger sig gilla 
utmaningar och det förstår 
man när man ser hur hon 
från starten 2012 skapat ett 
företag med över 60 anställda 
som varje dygn ser till att 
både bygga och trygga vårt 
samhälle.
Årets centrumaktör:  
Folkes Skafferi. Ur 
motiveringen: Folkes är en 
klockren centrumaktör med 
både engagemang och hjärta, 
allt under samma tak, mitt i 
centrum.  
Huddinges stolthet: 
Skapaskolan årskurs 7. Ur 
motiveringen: De har gett oss 
en en livsviktig uppvisning 
i värdeskapande lärande. 
Deras kunskap har inspirerat 
många. De har gjort många 
stora framsteg. De ger inte 
bara hopp om framtiden, de 
är framtiden.

Företagsvecka i Huddinge både på distans och IRL

David Blom, Daniel Pedersen och Mikael Lind har utsetts till Årets 
Nyföretagare av Nyföretagarcentrum Botkyrka Huddinge.

se livesända seminarier på distans. 
Ämnen som togs upp var nuläget i 
näringslivet, handeln under och efter 
covid-19 och arbetsmarknaden.

– Vi bjöd också in alla vinnare 
i Huddinge Enterprize 2020 till 

en lunch för det kändes viktigt 
att göra någonting för dem när vi 
inte kunde hålla den traditionella 
näringslivsgalan och prisutdelningen 
i våras, säger Pia Forsberg näringslivs-
chef hos Huddinge kommun.
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Hemester i Huddinge. Matilda Ehrenlans med 
dottern Olivia och kompisen Emil checkar in i 
Valleby, Härbreparken i Skogås.

Bilden/ Maja Brand
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Rösta på 
din favorit! 

Härbreparken i Skogås, Skapaskolan i 
Rosenhill, O-huset i Flemingsberg eller 

delar av kvarteret Brandstegen i Sjödalen.
Rösta på den byggnad eller anläggning 

du tycker ska vinna tävlingen Huddinges 
byggnadspris 2020. De fyra kandidaterna 

presenteras på efterföljande sidor.

                           text M I K A E L J E PPE foto H Å K A N LI N D G R E N

Reportage/ Byggnadspris & arkitekturstrategi

12  VÅRT HUDDINGE 4 2020



VÅRT HUDDINGE 4 2020 13

• Gå in på  
huddinge.se/ 

byggnadspriset.

• Lämna din röst  
i receptionen i  

kommunhuset på 
Kommunalvägen. 

• Mejla till  
huddinge@ 

huddinge.se – kom 
ihåg att skriva  

Byggnadspriset 
i ämnesraden. 

• Skicka brev till 
Huddinge kommun, 

Plansektionen, 
kommunstyrelsens 

förvaltning,  
141 85 Huddinge.

– Jag tror att alla vill att det som byggs är trevligt 
och håller hög kvalitet. På så vis fyller priset 

sitt syfte. Det kan inspirera andra och är 
samtidigt ett sätt att se hur det nya som 
växer fram tas emot av invånarna, säger 
Nicholas Nikander (L), kommunalråd med 

ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.
Huddinges byggnadspris instiftades 2017 

och delas ut till ett högst fyra år gammalt objekt. 
Det kan vara en byggnad med speciell utform-
ning som många ser eller använder, en byggnad 
som är ett föredöme ur en hållbarhetsaspekt, en 
ny lekplats eller park av särskild karaktär eller 
någon annan offentlig anläggning.  

SYFTET ÄR BLAND annat att öka intresset för 
byggnaders och platsers funktioner, 
upplevelsevärden och samspel med 
övrig miljö. Vilka objekt som ska ingå 
i tävlingen bestämmer politikerna i 
kommunens samhällsbyggnadsutskott 
utifrån förslag från Huddingeborna.

– Det är fyra unika objekt i årets täv-
ling: En skola, en lekplats, en byggnad i 
anslutning till sjukhuset och bostäder 
på en plats där det inte fanns bostäder 
tidigare, säger Nicholas Nikander och 
berättar att utskottet utgår från bland 
annat byggnadens estetik, hållbarhet, 

funktion, innovation och 
betydelse för orten.

Omröstningen bland 
Huddingeborna pågår till och 
med 2 oktober och vinnaren, 
det objekt som får flest röster, 
får ett diplom och en plakett i 
blankpolerad rostfri plåt sig-
nerad Huddingekonstnären 
Håkan Bull. 

PR ISET DELAS UT vid kom-
munfullmäktiges samman-
träde i december 2020. På 
huddinge.se/byggnadspriset 
finns mer information om de 

nominerade objekten 
och fler bilder. Där går 
det också att rösta. 
Har du någon person-
lig favorit?

– Om jag har en 
favorit så kommer  
jag att hålla det för 
mig själv. Oavsett 
vilket objekt som 
vinner, så är det ett 
bra val, säger Nicho-
las Nikander.

→ 2019:  
Enfamiljshuset  

Villa Brännugnen  
i Mellansjö. 

→ 2018:  
Glömstaskolan. 

→ 2017: 
 Bostäderna i Gretas 

Backe.

TIDIGARE 
VINNARE

SÅ
RÖSTAR

DU!
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HÄR BR EPAR K EN I SKOGÅS, 
HÄR BR EVÄGEN 2A 
Mitt bland miljonprogrambebyggelsen i Skogås har  
det utformats en park baserad på Lasse-Majaböckerna 
av Martin Widmark med illustrationer av Helena Willis. 
Valleby, staden där Lasse-Majas detektivbyrå löser 
mysterier, är lekplats i Härbreparken.

MOTIVER ING: En tidigare bortglömd 
gårdsmiljö har genom projektet utvecklats 
till en målpunkt, inte bara inom 
kommunen utan även för stora delar av 
södra Stockholm. Parken är unik i sitt 
slag och visar på en stor innovation och 
snickarglädje. Lekplatsen är uppbyggd 
med byggnader i trä och karakteristiska 
detaljer blandat med robusta lekredskap. 
Detaljrikedomen och fantasin är platsens 
signum och gör den till en lekplats utöver 
det vanliga. Miljöerna i Lasse-Maja 
böckerna levandegörs och får besökarna 
att förflyttas till en annan plats. Parken 
är ett exempel på hur en plats kan lyftas 
genom stor omsorg, gestaltning och god 
arkitektur.
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MOTIVER ING: Byggnaden är lekfull 
och andas framtid, samtidigt som den 
upplevs tidlös med en lågmäld arkitektur. 
Den stora långsmala byggnadskroppen 
hanteras med en anpassning till den 
sluttande vägen på entrésidan och en 
oregelbunden gårdsfasad på baksidan 
för att möta upp med skogsterrängen 
som är del av skolgården. Terrängen på 
den östra sidan sammanlänkas med 
byggnaden genom en lekplats på taket. 
Även det omsorgsfulla materialvalet 
och byggnadens placering i en sänka 
mellan två skogsbackar omgiven av 
flera uppvuxna ekar bidrar till en 
känsla av sammankoppling med det 
omgivande landskapet. Här används få 
och tåliga material, med obehandlad 
stående träpanel i fokus. En varierad 
fönstersättning och taksättningen, 
lekfullt utformad med sina sågtänder som 
också utnyttjas genom användningen av 
solceller, bidrar starkt till karaktären på 
byggnaden. De svarta fönsterkarmarna ger 
byggnaden ett kaxigt intryck och skapar 
sittplatser för eleverna. Byggnaden står 
för ett nytt sätt att bygga skolor på,  
både genom modern pedagogik  
och med hållbara lösningar  
avseende klimat.

SK APASKOLAN I ROSENHILL,
MIDSOM M ARVÄGEN 4
Skapaskolan är en fristående skola med plats för cirka  
500 elever från förskoleklass till årskurs nio. Byggnaden  
är utformad utifrån skolans pedagogiska inriktning med  
en öppen planlösning utan korridorer och öppna lärstudior 
för grupparbeten. Byggnaden är ett passivhus med  
solceller på taket. 
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O -HUSET I FLEMINGSBERG, 
HÄLSOVÄGEN 13
Intill Huddinge sjukhus gamla operationsbyggnad har det 
uppförts en ny byggnad på cirka 29 000 kvadratmeter. 
Den rymmer 23 operationssalar, 27 bild-, funktions- och 
interventionsavdelningar samt sterilteknisk avdelning. 
Totalt över 800 rum. 

MOTIVER ING: Byggnaden är fint 
anpassad till Huddinge sjukhus och utgår 
från dess formspråk men tillför mer 
dagsljus in i byggnaden och har getts en 
nutida omsorgsfull och högteknologisk 
sjukhusinredning. Den kraftfulla 
rektangulära volymen har skickligt 
tagits om hand med reliefverkande 
betong och varierade fönsterindelningar 
i fasaderna. Fasaderna är stilfulla och 
interiörerna nyskapande. Byggnaden är 
lågmäld men ändå monumental. Den 
stora öppna ytan framför förstärker 
dess monumentalitet. Materialen andas 
kvalité och kommer åldras vackert. Ett 
fint formspråk med hållbara material och 
ett starkt ekonomiskt tänkande som en 
miljöbyggnad guld tillför en långsiktighet 
som alla nybyggnadsprojekt borde  
sträva efter.
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MOTIVER ING: Kvarteret har getts ett 
kraftfullt yttre som associerar till den 
tidigare industrimiljön. Fasaderna har 
utformats med omsorg, utan synliga 
skarvar och stor variation i uttryck 
och form i det använda teglet. Skalan 
på kvarteret har skickligt bearbetats 
genom både fasadlivsförskjutningar och 
variation i höjdsättningen. Stor vikt och 
omsorg har lagts på att få till omväxlande 
uttryck i kvarteret vilket bidrar till en 
både spännande och trevlig helhet. Små 
detaljer lyfter kvarteret, så som fönster 
vid hörnavskärningen. Gården upplevs 
ljus, varierad och inbjudande. Projektet 
är ett gott exempel på utformning av den 
kvarterstad som nu börjar växa fram i 
kommunen.

BR ANDSTEGEN I SJÖDALEN,
FÖR R ÅDSVÄGEN 42
Den första etappen i ett större bostadsområde i Storängens 
industriområde är nästan färdigställd. På fastigheterna 
Takstegen 2 och 3 har det byggts ett kvarter med 182 
bostäder och en kommersiell lokal.
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– Den visar kommunens ambitionsnivå 
när det gäller att få till god arkitektur 
som håller över tid, säger Karin Seger-
dahl, områdesplanerare på kommunens 
plansektion och projektledare för 
arkitekturstrategin.

Huddinge är inne i en intensiv 
utvecklingsfas som har betydelse för 
både dagens invånare och så små-
ningom även för kommande gene-
rationer. Strategin ska vägleda såväl 
kommunanställda som byggaktörer 
och deras arkitekter när de skapar fler 
attraktiva stadsmiljöer. Det som byggs 
i dag är ofta mer komplext än tidigare 
och ska för det mesta byggas intill det 
som redan finns.

Fler attraktiva miljöer 
med ny strategi
Utgå från platsen och utveckla den. Det är grundstenarna 
i Huddinge kommuns arkitekturstrategi som antogs av 
kommunfullmäktige tidigare i år.

Arkitekturstrategin 
finns som pdf på 

huddinge.se/ 
arkitekturstrategi.

– Det handlar dels om att identifiera 
vad som redan finns, vad som fungerar 
och bör bevaras, dels om att bygga hus 
och miljöer för framtiden. Med stra-
tegin som verktyg kan vi försäkra oss 
om att det som byggs håller tillräckligt 
hög arkitektonisk nivå, säger Nicholas 
Nikander (L), kommunalråd och  
ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor.

DET HAR VAR IT en lång process att 
få fram den efterlängtade strategin; 
tjänstemän från olika förvaltningar har 
varit med i arbetet och det har också 
hållits flera dialoger med kommunens 
politiker och byggaktörer. 

Karin Segerdahl berättar att det tas 
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Karins fyra  
lokala exempel på 
god arkitektur

Universitetsbiblioteket 
som vunnit Kaspar 
Salin-priset. 

Myrstuguberget av  
Ralph Erskine.

Stjärnhusen (bakom 
kommunhuset)  
av Bengt Romare och 
Georg Scherman.

Östra gymnasiet.  
Skolan invigdes år 
2005 och vann samma 
år pris som ett av 
"årets byggen".

1

2

3

4

Tyck till om 
framtidens 
Huddinge
Gör som över 500 andra 
redan har gjort – påverka 
Huddinges framtid! 

Gå in på huddinge.se/
dialogomoversiktsplan 
och svara på några frågor 
om hur just du vill se 
Huddinge utvecklas.

– Vi uppdaterar 
kommunens översikts-
plan och behöver nu din 
hjälp, säger Lena Fyrvald, 
hållberhetsstrateg hos 
Huddinge kommun

Översiktsplanen 
anger riktningen för den 
långsiktiga utvecklingen 
av den fysiska miljön 
i kommunen. Den ger 
vägledning för beslut 
om hur mark- och 
vattenområden ska 
användas och hur den 
byggda miljön ska 
utvecklas.

– Stort tack till er 
som redan har svarat 
på enkäten! säger Lena 
Fyrvald.

Över 500 Huddingebor har 
hittills svarat på frågor om 
Huddinges utveckling.

500
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fram en samtalsguide för byggaktörer 
och arkitekter kopplad till strategins 
sex olika teman, bland annat ”Histo-
riska spår”, ”Rörelser och stråk” och 
”Inkluderande rum”. 

Det kommer även att finnas en intern 
metodhandbok som beskriver hur 
tjänstemän ska använda sig av arkitek-
turstrategin.

– Med inkluderande rum menas 
bland annat att vi ska bli ännu bättre på 
att fånga upp de boendes erfarenheter 
och kunskaper  i de områden som ska 
förändras. Det görs redan i vissa pro-
jekt, men vi vill utveckla detta och nå ut 
på nya sätt, säger hon.

M I K A E L J E PPE

Myrstuguberget finns med på Karin Segerdahls
 lista över god arkitektur i Huddinge.
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Stavgång 
över berg
och strand 
vid Mälaren
I sommar har det på söndagar 
varit samling vid Vårbybadet för  
den som vill följa med och stavgå 
runt Korpberget. Det är Habib Iddrisu 
som tagit initiativ till aktiviteten.

– Jag vill få folk i alla åldrar att röra på 
sig, mitt mål är en friskare kommun, 
säger Habib Iddrisu. 

I god tid innan starten kl. 11.30 finns 
de som vill gå med på plats. Hikingen 
har lockat deltagare i alla åldrar, från 
fem till 76 år. Den som har får gärna ta 
med sig egna stavar annars finns det  
att låna. 

– Alla kan gå med, barn i föräldrars 
sällskap är också välkomna, säger  
Habib Iddrisu.

HA BIB ÄR PERSONLIG tränare och har 
under rundan på Korpberget lagt till 
stationer där de deltagare som vill ges 
möjlighet att träna hela kroppen.

Vårbyborna Johan Hallnäs, Saga och 

Utflykten/ Hiking



VÅRT HUDDINGE 4 2020 21

På Exposes Face-
booksida finns mer 

att läsa om hikingen 
som avslutas för 

säsongen med två 
träffar i september.

Karina Brunmark välkomnar Habibs  
initiativ. Familjen tycker det är per- 
fekt att träna ute och uppskattar att 
träningen är lättillgänglig för då är  
det lättare att den blir av.

Just denna söndag deltar även kom-
munalrådet Christian Ottosson (C). Han 
har tagit med sig sina döttrar och de ska 
avsluta motionsrundan med ett dopp.

– Det här är ett jättebra initiativ! Det 
är också trevligt att föreningen Expose 
tagit initiativ till att göra det fint kring 
badet. Jag och döttrarna hjälpte till 
att gräva planteringen i somras, säger 
Christian Ottosson innan han och 
resten av gänget stavgångar sig iväg på 
dagens motionsrunda.

KRISTINA EDER

Habib Iddrisu, längst till höger, har tagit initiativ till stavgången 
som lockat runt tio deltagare varje söndag. Bland deltagarna syns 
kommunalrådet Christian Ottosson, trea från vänster.



Porträttet/ Gee Dixon
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     Gee är 
där han   
   vill vara

Från betong i Visättra till Allsång på 
Skansen. Så sammanfattar musikern  
och Huddingesonen Gee Dixon sin 
livsresa så här långt.
– Jag är nöjd med var jag är just nu.  
Jag skapar musik, umgås med familj  
och vänner och försöker hinna med  
att träna, säger 29-åringen som värjer  
sig lite mot att bli kallad hiphopare.
– Min musik är bredare än så.

text M I K A E L J E PPE foto A N D E R S N I L S S O N



VÅRT HUDDINGE 4 2020 23

     Gee är 
där han   
   vill vara
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Porträttet/ Gee Dixon

ee Dixon heter egentligen 
George i förnamn. Gee är 
smeknamnet som hängt med 
sedan barnsben och uppväx-
ten i miljonprogramsområdet 
Visättra. Där bodde han i 28 
år, men intervjun görs inte i 
Visättra, inte heller i västra 
Stockholm där han bor med 

sin familj i dag, utan på ett mysigt café på Jan Ing-
hes torg intill Hammarby Sjöstad.

– Jag upptäckte caféet av en ren tillfällighet för 
en vecka sedan, säger Gee och beställer en cappuc-
cino och en kärleksmums.

På frågan om det inte vore läge med en vatten-
nära ”vinstvåning” i området, skrattar han och 
svarar:

– Det vet man aldrig, det är fint här.
 

HAN VER K AR AVSPÄND trots att han direkt efter 
intervjun ska vidare och tillsammans med några 
kompisar lägga sista handen vid videon till låten 
”La Vida”, andra släppet i andra delen av albumtri-
login Juju som han jobbat med ett tag.

Gee beskriver Visättra som sin borg. Det var 
där han växte upp, spelade fotboll och ishockey, 
hängde med kompisarna och fick upp öronen för 
musik. Han bodde tillsammans med sin mamma 

G

”Jag lärde mig tidigt att 
skapa och skriva texter.”

och storebror. Pappan var också 
närvarande trots att föräldrarna 
tidigt separerade, han flyttade 
bara en gård bort.

Han har aldrig varit rädd för 
att sticka ut. Som en av få ungar 
hejade han på Djurgården och 
har också skrivit en låt till lagets 
ära, medan andra höll på Ham-
marby och pappan på Manches-
ter United. Han var riktigt duk-
tig på fotboll och började som 
tioåring spela i IFK Stockholm. 
Han lade dock fotbollskarriären 
på hyllan i 17-årsåldern när trä-
naren krävde träningsnärvaro 
för att få spela matcher.

Gee kommer flera gånger in 
på Visättraskolans betydelse för 
karriärvalet och att han så små-
ningom uppmärksammades av 
RedLine Recordings.

– Skolan satsade på musik och 
teater så jag lärde mig tidigt att 
skapa och skriva texter. I fjärde 
klass satte min musiklärare 
ihop ett band med mig och fyra 
fem andra pojkar. Det var inget 
klassiskt band utan vi spelade 
congas och den typen av instru-
ment. Det blev så bra att vi fick 
uppträda för kulturfolk och jag 
kände hur fett roligt det var att 
skapa musik.
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För Gee Dixon är det viktigt att jobba hårt 
och att ta hand som sin familj. Här med sonen 
Djibril på mammas gata i Visättra.

MER OM 
GEE

  Ålder: 29 år.
  Bor: Västra 
Stockholm.
  Familj: Fru 

och två barn, en 
son på tre år och 
en dotter på fem 

månader.
  Jobb: Musi-

ker, utbildad PT.
Förebilder: 
Bland annat 
hiphopduon 
Mohammed 

Ali med rötter i 
Flemingsberg.
  Aktuell: Med 
andra delen i 
albumtrilogin 

Juju och Allsång 
på Skansen.
  Motto: Vänd 
aldrig kappan 
efter vinden. 

"Det är en stark 
princip jag lever 

efter."
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Gee var i ungdomsåren en 
lovande fotbollsspelare.

Black Lives 
Matters är en 
amerikansk 

människorätts-
rörelse mot 

polisbrutalitet 
och systematisk 

rasism mot svarta 
afroamerikaner. 

Protesterna 
tog fart i slutet 

av maj 2020, 
efter en rad 

rasistiskt laddade 
händelser. Den 
utlösande fak-

torn var George 
Floyds dödsfall 
som filmades 
och fick viral 

spridning världen 
över. En polisman 

sätter sitt knä 
mot Floyds nacke 
under nästan nio 
minuter medan 
Floyd ber för sitt 

liv med orden 
”Jag kan inte 

andas”.



KOPPLINGEN TILL VISÄTTR A finns kvar, men 
betydelsen ska inte överdrivas, menar han.

– Det är där jag kommer ifrån och det är där jag 
har lärt mig allt, men nu är jag vuxen och världen 
är större än Visättra, säger han och glider in på 
Black Lives Matter-protesterna i USA.

– Jag har också råkat ut för fördomar, bland 
annat när jag skulle plocka upp en vän i Visättra 
och fick bilen genomsökt av polis, men jag kan inte 
säga att jag har lidit av det. Däremot har jag sett 
människor runt mig drabbas. Jag har fram till nu 
tänkt skit samma, det är så här samhället fungerar, 
men till slut går det inte att strunta i den här typen 
av problem längre.

Det som sker i USA kommer förr eller senare till 
Sverige, menar han, och nu återstår att se om pro-
testerna leder till förändring eller om allt återgår 
till det vanliga – det får framtiden utvisa.

 Gee Dixon är egen företagare i musikbran-
schen. Han gillar att vara sin egen chef och har 
studior hemma i bostaden och på Söder.

– Min fru är den första som hör det jag gör. Hon 
säger till om jag är ute och cyklar eller om det låter 
bra.

Han har haft helt vanliga jobb för att dryga 
ut inkomsterna från musiken, bland annat som 
säljare och personlig tränare.

– Men jag har en rebellisk sida. Varför ska jag 
förverkliga någon annans dröm när jag borde 
förverkliga min egen? säger han.

2017 JOBBADE HAN som fritidsledare. Han beskri-
ver det som ett musikaliskt mellanår där han pre-
cis hade blivit pappa och inte tjänade tillräckligt 
på musiken. Nu ser det annorlunda ut. 70 procent 
av inkomsterna är visserligen borta till följd av 
uteblivna konserter i coronapandemins spår,  
men han får det ändå att fungera tillsammans 
med sin fru.

– Jag får ta det lugnt och 
enbart köpa det allra nödvän-
digaste.

2013 DEBUTER ADE HAN med 
singeln ”Gunshotta Blaze”. 
Sedan dess har det blivit flera 
låtsläpp och medverkan i TV4:s 
första säsong av Lyckliga gatan 
där han tolkade Arja Saijon-
maas ”Jag vill tacka livet”. I juni 
i år släpptes singeln ”Bellissima” 
med gästande Mwuana och 
Karim Alger, första singeln i den 
andra delen av trilogin Juju. 
Drygt en månad senare släpptes 
singeln ”La Vida” där Dafina 
Zegiri medverkar. På nya albu-
met gästspelar även Linda Pira.

– Trilogin kommer sig av att 
jag hade spelat in många låtar 
och att folk i dag inte köper hela 
album, de lyssnar på de låtar de 
tycker om. Därför är det bättre 
att dela upp låtarna på det här 
sättet.

28 juli var han med i Allsång 
på Skansen och sjöng förutom 
”Bellissima” och ”La Vida” även 
Tomas Ledins gamla slagdänga 
”Sommaren är kort”. Stort så det 
förslår.

 
GEE DIXON TR IVS med livet. 
Han jobbar stenhårt men hinner 
också umgås med familj och 
vänner, vårda relationer och 
spela tv-spel.

– Vi får se hur världen ser ut 
efter pandemin, men jag tycker 
att det är positivt att Sverige inte 
har stängt ned helt. Det pågår 
viss ruljangs. För egen del är 
jag inte oroad. När man jobbar 
hårt och är aktuell brukar nya 
dörrar öppnas. Men jag saknar 
att uppträda inför mycket folk, 
säger han.
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”När man jobbar  
hårt och är aktuell 
öppnas nya dörrar.”
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Huddinge växer/ Skogås och Trångsund

Sophie Giers Arekrans, områdesstrateg 
på Huddinge kommuns samhälls- 
byggnadsavdelning:

– Kul att så många har svarat. Det 
finns också ett stort intresse och enga-
gemang hos våra beslutsfattare när det 
gäller utvecklingen i östra Huddinge. 
Det är lika viktigt att planera för framti-
den där som någon annanstans.

Stort engagemang
för östra Huddinge
Över 600 enkätsvar kom in när Huddinge kommun 
uppmanade boende, besökare och företagare att 
tycka till om centrala Skogås och Trångsund.

Huddinge kommun tar nu fram en 
utvecklingsplan för Skogås och Trång-
sund. Planen, som tar sikte på områ-
denas centrala delar fram till 2050, ska 
visa utvecklingen på en övergripande 
nivå och beskriva vilka kvalitéer och 
funktioner det finns behov av inom  
1 200 meter från järnvägsstationerna. 
Det finns exempelvis potential för nya 
bostäder, både offentlig och kommersi-
ell service och nya arbetsplatser.

Just nu pågår arbetet med att ta 
fram strategier och inriktning som ska 
vägleda alla som är delaktiga. Långt 
över 600 svar i en digital enkät har 
tillsammans med djupintervjuer med 
styrande politiker och samtal med 
fastighetsägare och invånare, gett  
värdefull input.

– Många som har svarat på enkäten 
lyfter naturen, vattnet och mysiga 
villaområden. Generellt finns en känsla 
av trivsel, men de boende pekar även ut 
fysiska barriärer som väg 73 och järnvä-
gen och efterlyser ökad service, bland 
annat caféer, bageri och butiker.
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Planen ska bland annat beskriva vilka kvalitéer
och funktioner det finns behov av inom 1 200
meter från järnvägsstationerna. 
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Åsa Andreasson på sin favoritudde i Skogås.
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Utvecklingsplanen blir tillsammans 
med strategier och inriktning viktiga 
verktyg vid utvecklingen av  östra 
Huddinge. 

Planen beräknas vara klar för att 
klubbas i kommunfullmäktige 2022. 
Parallellt med utvecklingsplanen pågår 
arbetet med att revidera översikts- 
planen för hela kommunen.

– Intresset från byggaktörer för att 
bygga nytt i området är stort, men vi 
måste säkerställa att helhetsbilden 
finns på plats innan vi lägger allt för 
många pusselbitar, säger Sophie  
Giers Arekrans. 

MIKAEL JEPPE

”Smakprov i centrum”
Åsa Andreasson har bott i Huddinge i 15 år, varav 

det senaste året i Skogås. Flytten blev en positiv 
överraskning för både henne och döttrarna.

– Jag åkte förbi med pendeltåget och såg ett lite grått 
centrum utanför fönstret. Det speglade inte alls de fina 
naturreservaten, Drevviken med sina många badplatser, 
radhus med insprängda grönområdena och allt annat fint 
som finns här, säger hon.

Åsa Andreasson, som mejlade in sina synpunkter till 
kommunen, föreslår att centrum blir som ett smakprov 
på det Skogås har att erbjuda. 

– Jag tänker mig fler träd, buskar och växter, 
kanske också torghandel med frukt, grönsaker och 

blommor, fler sittplatser och vägvisning till bland 
annat badplatserna, rackethallen och andra 

mötesplatser.
Hon ser också gärna att Skogås  

och Trångsund knyts ihop till  
en enhet.

Läs mer på huddinge.se/
utvecklingsplan-skogas-trangsund.
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Historiska bilden

Hollytorpsateljén, en lokal på 10 gånger 
15 meter, låg i ett tidigare missionshus/
biograf vid Gamla Södertäljevägen i 
Segeltorp. De första filmerna – ”Kärlek 
och landstorm” och ”Ett skepp kommer 
lastat” – spelades in av Europa Film 1931. 

Året efter spelade Publikfilm in de 
tre filmerna ”Bröderna Östermans 
huskors”, ”Hustru för en dag” och ”Två 
hjärtan och en skuta” som var Edvard 

Perssons första ljudfilm. Svensk Talfilm 
fanns sedan i lokalerna i många år. När 
det hela tog slut och hur många filmer 
som spelades in i Segeltorp har inte gått 
att utröna. 

Den som vet något om Hollytorp är 
välkommen att höra av sig till kommu-
nens historieblogg Backspegeln. Där 
finns också mer att läsa om Huddinges 
filmstudio.

Hollytorp placerade 
Huddinge på filmkartan
Huddinge kanske aldrig blir ett centrum för 
filminspelningar men på 1930-talet var Hollytorp 
ett begrepp. 

Mer info: 
backspegeln. 
huddinge.se/ 

hort-talas-om- 
hollytorp.
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Scener till ”Kärlek och landstorm” 
spelades också in i Hollytorp.

Missionshuset/biografen 
på Gamla Södertäljevägen var 
under 1930-talet filmateljé.Filmen ”Östermans huskors”bygger  på

en pjäs som skrevs 1913 och spelades flitigt 
på friluftsteatrar under hela 1900-talet.
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Frågeforum  /Så funkar det

– Du får snabbt svar på dina frågor utan 
att varken behöva ringa eller ta hänsyn 

till när vi samhällsvägledare finns 
på plats, säger Susanne Lindholm 
på kommunens servicecenter.

– Utan det här forumet kan-
ske vi i stället hade fått ta emot 

15 000 fler telefonsamtal varje 
månad. Det här är mycket smidigare, 
för både invånare och oss.

 
FR ÅGEFORUMET ÄR LÄTT åtkomligt 
via söktjänsten Google. 

– Skriver man exempelvis ”altan 
Huddinge” så är de första träffarna 
som listas på Google länkade till vårt 
forum. Genom att klicka en gång till 
hamnar man i frågeforumet och ser hur 
liknande frågor har besvarats tidigare.

Det går också att söka svar på vanliga 
frågor om kommunens verksamheter, 
eller att själv ställa frågor direkt i kom-
munens frågeforum, utan att gå vägen 
via Google. Helt anonymt. Svaren publ-
iceras normalt inom två arbetsdagar. 

ENLIGT SUSANNE LINDHOLM gäller 
många sökningar bygglovs- och trafik-
relaterade frågor.

– Många undrar varför vissa vägar är 
avstängda och vilka arbeten som utförs 
i deras område. Andra undrar om man 
kan gifta sig i borgerligt i Huddinge. Har 
inte frågorna besvarats tidigare så letar 
vi rätt på svaren, säger hon.

– Svaret på frågan om borgerlig 
 vigsel är ja.

M I K A E L J E PPE

Huddinge kommuns digitala frågeforum är uppskattat.
Med 15 000 sidvisningar i månaden är det svårt att 
hävda motsatsen. Enstaka dagar rör det sig om cirka  
600 visningar, under en toppdag uppemot 800.

Gå direkt till 
frågeforumet via 

kontakt. 
huddinge.se/org/

huddingekommun.

Snabbare svar 
i digitalt forum
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Så funkar det/ Biltvätt

32  VÅRT HUDDINGE 4 2020

Uppmaningen kommer från Elin 
Nannstedt som är miljöstrateg på 

Huddinge kommuns natur-  
och klimatavdelning.

– Hemma rinner tvättvattnet 
orenat ned i dagvattenbrunnar 

och ut i våra sjöar och vattendrag. 
Där kan det skada både växter, djur 
och oss människor. Det är svårt att få 
biltvättrester ur naturen, säger hon.

– På biltvättanläggningarna däremot 

finns både oljeavskiljare och avan-
cerade reningsverk som tar hand om 
asfaltsrester, mikroplatser och  
tungmetaller.

Hon menar att biltvättandet på  
hemmaplan ofta bottnar i okunskap 
och en duktighetskänsla i att göra det 
själv. Lösningen stavas därför inte 
 förbud, utan information, menar hon.

– Jag tror att de flesta vill göra rätt 
och rätt i det här fallet är att åka till en 

Sluta tvätta bilen på uppfarten eller gatan – åk till en 
automattvätt eller gör det själv-anläggning i stället! 

Tvätta gärna 
bilen – men 
inte hemma!
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Enligt miljöbalken är 
man skyldig att göra 
vad som krävs och är 
rimligt för att undvika 
att skada miljön. Det 
är med andra ord inte 
okej att tvätta bilen 

på gatan med risk att 
påverka närliggande 

vattendrag. Något 
specifikt förbud  
finns dock inte.

tvätthall. Den som vill tvätta själv kan 
åka till en gör det själv-anläggning och 
också välja miljömärkta produkter, 
säger Elin Nannstedt. 

Samtidigt som bilägarna uppmanas 
åka till tvätthallar pågår ett omfattande 
arbete med att minska övergödningen i 
kommunens sjöar. 

Det är stort fokus på Orlången och 
Trehörningen som ligger uppströms. 
De insatser som görs där påverkar sjöar 
längre ned i systemet.

– Där minskas övergödningen genom 
att tillsätta aluminiumsalt till vattnet. 
Åtgärden binder fosfor och bildar en 

stabil förening som gör att fosforn  
inte frigörs.

Det pågår flera vattenreningspro-
jekt, bland annat ges raka diken ett 
slingrigare förlopp så att vattnet rinner 
en längre sträcka och på så sätt renas 
bättre. Det anläggs också våtmarker 
och gräsytor för att fånga upp vatten 
innan det rinner ned i sjöar och vatten-
drag. Våtmarker lagrar också koldioxid 
vilket är bra för klimatet.

– Vi har åtgärdsprogram för två av 
våra sjöar, ytterligare tre är på gång, 
säger Elin Nannstedt.

MIKAEL JEPPE

ILLUSTRATION: LASSE FRANK
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Undersök om företaget 
finns i Sverige, EU eller 

utanför EU. Det avgör vilka kon-
sumenträttigheter du har, inte 
minst ångerrätten som är på 14 
dagar inom EU. Du har tre års 
reklamationsrätt när du handlar 
hos svenska företag. Undantag 
är förbrukningsvaror.

Var misstänksam mot 
företag som säljer extremt 

billiga märkesvaror, särskilt de 
som bara tar betalt i förskott.

När du handlar livsmedel 
på nätet är det viktigt att 

reklamera ett fel omedelbart 
efter hemleveransen när det 
fortfarande går att bevisa att det 
är ett ursprungligt fel.

Om inte du känner till 
företaget, prova om du 

kan få tag i deras kundtjänst.

Om du handlar en vara av 
en privatperson så har du 

inget konsumentskydd.

1

2

3

4

5

Fem saker att tänka 
på när du handlar 

Så funkar det/ Näthandel

Näthandeln har fått ett rejält uppsving under 
coronapandemin. Det gäller särskilt köp av livsmedel och 
andra dagligvaror. Tänk på följande när du näthandlar:

Vill du ha fler tips? Kontakta  
konsumentvägledningen på huddinge.se.
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– Det är jättemysigt här och vi 
har en fin sammanhållning; vi 
sitter ute och fikar var och var-
annan dag, säger Birgitta.

Grannen och tidigare dag-
mamman Anita Lindström bor 
på andra sidan om den lilla 
gården. Hon instämmer:

– Vi träffas så gott som varje 
dag eller så ringer vi varandra 
och då brukar vi komma fram 
till att vi kanske borde träffas i 
stället …

 De har bott i Vårby gård 
sedan området mest bestod av 
ängar.

– När jag flyttade till Vårby 
allé höll man på att bygga kyr-
kan, centrumet och tunnelba-
nan, det var 1972, säger Birgitta, 
som innan hon gick i pension 
arbetade inom äldreomsorgen.

GR ANNEN ANITA KOM till 
Vårby gård några år tidigare och 
har flyttat runt lite efter behov. 
Till Lammholmsbacken, intill 
tennisbanan, flyttade Birgitta 
1989 och Anita 1993. Det är ett 
väldigt lugnt område.

– Här bor många i samma 
ålder. Vi umgås ofta, så sent som 

i lördags hade vi kräftskiva. 
Ute och med bra avstånd, säger 
Anita.

 Förutom gemenskapen lyfter 
de även boendet och att de bor 
centralt. Det mesta finns inom 
hyggligt avstånd, bland annat 
frissan och tandläkaren. Stor-
handlar gör de i Kungens kurva.

– Vi känner oss trygga här, 
säger båda.

– Jag har inga planer på att 
flytta, det blir bara aktuellt om 
jag inte klarar mig själv, säger 
Birgitta.

 M I K A E L J E PPE

Gemenskapen i topp 
på Lammholmsbacken
Gemenskapen är nummer ett på Lammholmsbacken.
Vårby gård-veteranerna Birgitta Beckman och Anita 
Lindström behöver ingen betänketid på frågan om varför  
de trivs så bra som de gör där de bor.

Vårby gård  /Mitt kvarter

Anita Lindström och Birgitta
Beckman har känt varandra 
i många år. De trivs i Vårby.
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TalangAkademins 
koordinator 
i Huddinge 

Winnie Mukaru nås 
på 076-639 63 70.
 TalangAkademin 

finns i Huges lokaler 
på Sjödalstorget 7 i 
Huddinge centrum. 

Mer info:  
talangakademin.se.

Näringsliv

TalangAkademin söker fler företag som kan ställa upp med 
praktikplatser till Huddinges talanger.
– Det är inte betungande att ställa upp, vi ser till att 
praktikanterna kommer väl rustade, säger Anne-Lie Olofsson.

Hon är ansvarig för marknad och 
kommunikation hos TalangAkademin 

som hjälper bland annat Hud-
dingebor, som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, med att få in 
en fot i arbetslivet.

– Vår verksamhet vänder på 
perspektivet genom att fokusera på 

just människors styrkor och förmågor 
och inte deras svagheter och brister. 
Sedda bekräftade människor växer! 
säger Anne-Lie Olofsson. 

TALANGAK ADEMIN ÄR ETT långsik-
tigt jobbkoncept som finns på fler orter 
och bygger på ett nära samarbete med 
kommuner, Arbetsförmedlingen, både 
privata och kommunala fastighetsbolag 
och det lokala näringslivet.

Arbetssökande mellan 18 och 64 år 
får skräddarsydd och validerad praktik 
under minst sex veckor i bland annat 
butiker, caféer, restauranger, lager eller 
bygg- och fastighetsbranschen. Efter 
avslutad praktik får individen ett intyg 
över sina kompetenser.

På varje ort finns koordinatorer som 
håller ihop det hela.

– Jag  matchar talang med företag, 
stödjer och uppmuntrar talangen att 

uppnå de mål vi tillsammans har satt 
upp. Jag söker både upp arbetsgivare 
och underlättar praktikperioden 
genom stöd och support. Det ska vara 
enkelt att ta emot talanger från oss, 
företagen ska i princip inte behöva göra 
annat än att handleda individen, jag 
tar hand om all administration, 
säger Winnie Mukaru, koordina-
tor i Huddinge.

 
DET ÄR KOM MUNEN eller 
Arbetsförmedlingen som hänvisar 
arbetssökande till TalangAkademin, 
men det går också bra att själv ta kon-
takt och få råd och tips. Målet är att årli-
gen få ut 50 talanger i validerad praktik. 
För att det ska vara möjligt krävs att 
tillräckligt många Huddingeföretag 
ställer upp med praktikplatser.

– Det är gratis för både talanger och 
praktikgivare att vara med, säger Anne-
Lie Olofsson och fortsätter:

– Talangen kan välja att praktisera 
inom ett tidigare yrke eller att vidga 
perspektivet och testa något nytt. 

Fram till slutet av 2020 medfinan-
sieras konceptet av Tillväxtverket och 
ledande fastighetsbolag.

M I K A E L J E PPE

Talanger behöver 
f ler praktikplatser
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Livsmedelsbutiken Nya Pulsen i 
Flemingsbergs centrum är ett av 
flera Huddingeföretag som tar 
emot talanger.

– Det är kanon, vi har ett 
antal anställda som kommit 
in praktikvägen, säger Oliver 
Andersson, kolonialansvarig.

Han konstaterar att 

talangkonceptet med träffsäker 
matchning och uppföljning 
fungerar bra.

– Det är bra för både oss och 
de som kommer till oss. De får 
komma till en arbetsplats där 
de får mer erfarenhet inom ett 
område och vi får extrahjälp under 
en period.

– Sedan är vi alltid öppna för 
anställning om personen visar sig 
vara duktig och fungerar bra hos 
oss.

Oliver Andersson uppmanar 
andra Huddingeföretag att följa 
Nya Pulsens exempel.

– Det är ett kostnadseffektivt och 
bra sätt att hitta nya medarbetare.

Oliver Andersson tycker att 
TalangAkademins jobbskapar-
koncept fungerar bra.

”Det är bra för både oss och de som kommer till oss” 
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Upplevelsen/ Digital vandring

Med start i oktober kan du se Flemingsbergsdalens 
utveckling i 3D. Stora gröna fotavtryck visar vägen  
till tre platser i området där det går att koppla upp  
sig via mobil, läsplatta eller dator för att se  
framtidens stadsbild.

I tre års tid har kommunen arrangerat 
En dag för Flemingsberg för att presen-

tera planerna för stadsdelens utveck-
ling för de boende i området.

– Det är oerhört viktigt att de som 
bor på platsen är med oss och har 

inblick i utvecklingen av området. 
Men på grund av pandemin tvingas 

vi ställa in dagen och presenterar  
istället planerarna för området  

digitalt, säger marknadsstrateg  
Helena Lundberg, Huddinge kommun.

I 3D-modellerna går det att se 

bland annat Resecentrum som blir en 
knutpunkt i framtidens Flemingsberg 
varifrån man kan blicka in mot ett 
stort torg. Området ska också få en stor, 
grönskande stadspark.

– Framtidens Flemingsberg blir inte 
en steril stenstad utan här ska finnas 
mycket grönt, säger Helena Lundberg 
och tillägger att 3D-modellerna revi-
deras vartefter arbetet med området 
framskrider.

Genom att koppla upp sig vid de tre 
platserna är det möjligt att både snurra 

Framtidens 
Flemingsberg 
snart i 3D
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runt och titta ur fågelperspektiv när 
man ser in i framtiden. 

Det är planarkitekterna som arbe-
tar med utvecklingen av Flemings-
berg som valt ut platserna som visas 
och 3D-modellen har utvecklats 
i samarbete mellan stadsutveck-
lingsaktören Fabege och Hud-
dinge kommun. Tanken är att på 
sikt koppla på fler områden där 
det är möjligt att  se utvecklingen 
mot framtidens Flemingsberg.

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

Bilderna visar en vision av framtidens
Flemingsberg med Resecentrum, torg 
och mycket grönska.
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Upplevelsen/ Fullersta Gård

Den som besöker Fullersta Gård för att se utställningen 
Livssyner med verk av Gudrun Åhlberg bjuds in till en 
hisnande, vacker, föreställande bildvärld med väldigt 
många olika beröringspunkter.

– Gudrun Åhlberg hör till de konstnärer 
som aldrig fick sitt riktigt stora genom-
brott. Det var först för några år sedan 
som Länsmuseet Gävleborg gjorde 
en större utställning och bland annat 
Moderna museet köpte in henne till 
sina samlingar, säger Peter Bergman.

Efter att ha studerat vid Konstfack i 
Stockholm anslöt sig Gudrun Åhlberg 
1948, som enda kvinna, till den svenska 
konstnärsgruppen Imaginisterna. Även 
hennes make Gösta Kriland ingick i 
konstnärsgruppen och när paret skildes 
i början på 50-talet uteslöts Gudrun 
Åhlberg från gruppen.

– Under 1960-talet undervisade hon 
vid Konstfack och vid den tiden började 
hon alltmer fördjupa sig i kollagetekni-
ken. Hon kombinerade gärna kollage 
och text, texter som var såväl poetiska 

som uppmanande och beskrivande, 
säger Peter Bergman.

Kollagetekniken blev Gudrun 
Åhlbergs viktigaste medium men hon 
sysslade även med måleri och skulptur. 
I sina verk skildrar hon ämnen som 
rör manligt och kvinnligt, relationer, 
förlust, utsatthet och erfarenheter. Allt 
finner en plats i de drömlika landska-
pen hon skapar och som ofta innehåller 
texter. Utställningen innehåller verk 
från sent 40-tal till tidigt 00-tal. 

FULLERSTA GÅR DS POPULÄR A konst-
verkstad knyter an till utställningen 
genom att under hösten bland annat 
arbeta med collage. På grund av den 
rådande pandemin hålls verksamheten 
utomhus så länge vädret tillåter.

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

Hisnande värld på Fullersta

En fantasifull 
bildvärld möter 
betraktaren i 
Gudrun Åhlbergs 
tidiga verk.

Kollagetekniken blev med tiden Gudrun Åhlberg viktigaste medium. Utställningen pågår till 8 november.

Mer info om utställningen och annat som händer  
på Fullersta Gård på fullerstagard.se.
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somras 
flyttade vi in 
i vårt dröm-
boende: en 
nyrenoverad 

4:a med trädgård i Vårby 
gård. Vi har knappt vågat 
drömma om ett sådant 
boende och hade bara 
önskat en större bostad 
för barnens skull, men så 
blev det full pott istäl-
let! Fast med kontraktet 
skrivet och nycklarna i 
hand var det inte många 
glädjerop vi möttes av 
utan många rynkade 
pannor. Vår omgivning 
förstod helt enkelt inte hur 
vi kunde glädjas åt att bo 
kvar i samma område som 
ett halvår tidigare klätt 
hemska rubriker i dagstid-
ningarna. Men så tittar jag 
ut över tomten som blivit 
den mest naturliga del av 
vårt liv denna sommar 
och känner mig hemma. 
Bortom vårt staket finns 
den allmänna innergården 
med gungor, rutschkanor 
och stora sandlådor. Där 
leker barnen under alla 
årstider, medan föräld-

rarna sitter på bänkarna 
runt omkring, oftast 
med en kaffetermos i ena 
handen och beroende på 
årstid, en påse solrosfrön 
i andra. Jag slås ofta över 
hur vackert och grönt det 
är på vår innergård. I hela 
Vårby egentligen. 

Ändå är det inte detta 
som skildras i medier om 
min ort. Man skriver om 
det hemska som händer 
här, men ingen skriver om 
det fina som pågår. Man 
skriver inte om vår öppna 
förskola som föräldrar 
vallfärdar till från andra 
sidan stan. Bara för att ta 
del av den varma välkom-
nande atmosfären, där 
igenkänning går hand i 
hand med en god kopp 
kaffe och barnlek.

M AN SK R IVER INTE hel-
ler om våra barnmorskor 
som är så eftertraktade 
att patienter från andra 
kommuner söker sig till 
dem. För deras goda rykte 
sträcker sig längre än 
mödravårdscentralens 
postnummer. Man skriver 

Vårby är mitt 
smultronställe

Edward Blom, gastronom, kulturhistoriker och författare.   @edward_blom
Rihab Garci, digital kreatör, lärare och bloggare.   @rihab.garci
Daniel Karlsson, trollkarl, författare och träningsprofil.   @trollkarlen_daniel_karlsson

Våra 
krönikörer

Rihab Garci /Krönikan

inte om vår vackra och 
dessutom nyrenoverade 
strand som samlar vänner 
och familjer under alla 
möjliga tillställningar och 
högtider.  

DET HÄR ÄR mitt Vårby. 
Ett Vårby som uppfostrat 
generationer av lärare, 
läkare, ingenjörer och allt 
däremellan. Ändå är det 
inte dessa generationer 
som får representeras med 
feta rubriker i media. Man 
väljer att använda den 
tjockaste penseln för att 
måla den fetaste bild av ett 
Vårby som bara skyms av 
mörker. När tavlan istället 
borde skildra grönska och 
vatten, fågelkvitter och 
barnlek – ett Vårby som 
också kantas av glädje, 

hopp och 
framtid.

Rihab
Garci

”Vår omgivning 
förstod helt enkelt 
inte hur vi kunde 
glädjas åt att bo 

kvar ...”


I
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TEATER
PINNSTOLAR I PARKEN lördag 26/9 
kl. 12–16, Fullersta gårdsväg 18. 
Skulpturutställning och platser 
för meditation och eftertanke på 
säkerhetsavstånd i Fullerstaparken. 
Samma dag har även Svenerik 
Jakobsson vernissage inne i Flygeln. 
Endast tio besökare åt gången. Mer 
info: huddingekonstnarsklubb.se.

NYA SKOR – musikteater med 
Molièreensemblen på Kulturskolan 
i Skogås lördagen 3/10 kl. 13. 
Charlies högsta önskan är ett par 
nya skor. Mormor tipsar om en 
viss skoaffär, där det arbetar en 
mycket speciell skomakare. En rolig 
och spännande föreställning med 
musik, komik och magi. För barn 
3–8 år och deras närstående vuxna. 
Arrangörer: Huddinge kommun  
och kulturföreningen Lyktan.  
Fri entré men förboka biljetter  
på 070-236 26 68.

MAGISK MUSIK – musikföreställ-
ning med Magnus & Irina i ett varmt 
tält vid Vårbybadet lördagen 10/10 
kl. 13. Magnus och Irina bjuder 
in till en magisk musikvärld med 
klarinett och dragspel! Toner från 
hela världen möts i en sprakande 
musikalisk fest. Musik blandas 
med trollerikonster där notställ 
svävar och instrument går upp 
i rök mitt framför ögonen på 
publiken. För barn och deras nära 
vuxna. Arrangörer: Huddinge 
kommun, föreningen Expose och 
Länsmusiken. Förboka biljett via 
info@exposeforening.se.

NYA SKOR IGELKOTTEN OCH  
MULLVADEN med dockteatern 
Tittut, Flemingsbergs kyrka lördag 
10/10 kl. 13. Ett mer omaka par finns 
inte – ändå är de bästa vänner. Tittut 
gestaltar en berättelse författad och 
illustrerad av en av Sveriges mest 
framstående barnboksförfattare 
Anna Höglund och serietecknaren 
Gunnar Lundkvist. Fri entré – bara 
att dyka upp. För barn boende i 
Huddinge. Arrangörer: Huddinge 
kommun och Svenska kyrkan i 
Flemingsberg.

FÖRENINGSMÄSSA
DIGITAL FÖRENINGSMÄSSA 
fylld med inspiration, kunskap, 
möten och intressanta ämnen för 
föreningar i Huddinge kommun 
lördagen 17/10 kl. 13. Dagen 
erbjuder en unik chans att träffa 
kommunrepresentanter i olika 
chattrum, få svar på frågor eller se 
en inspirerande föreläsning. Det är 
gratis att delta. Föreläsning med Erik 
Fernholm, neuro-, motivations- och 
lyckoforskare, om hur forskningens 
insikter om innovation, motivation 
och kreativitet skapar en långsiktigt 
välmående framtid för såväl individ, 
företag som samhälle. Mer info: 
huddinge.se/foreningsmassa.

BERÄTTELSER 
LYSSNA PÅ BERÄTTELSER OM RYSS-
LÄGRET I LISSMA, om de sovjetiska 
flyktingar som hamnade i Lissma 
efter att de lyckats fly från de tyska 
tvångsarbetslägren i det ockuperade 
Norge. 1970 brände brandförsvaret 
i Huddinge ner det förfallna huset 
vid Lismasjön som kallades Lisma 
Corps de logi. Mellan åren 1942 och 
1946 hade fastigheten använts som 
förläggning för sovjetiska flyktingar. 
Efter krigsslutet gick minnena av 
händelserna här bildlikt talat upp 
i rök. Under flera decennier var det 
ingen som talade om ”rysslägret” i 
Lisma. Mer info: hemligstämplat.nu.

FILOSOFI
FILOSOFISKT CAFÉ i Skogås bibliotek 
23/9, 13/10 och10/1 kl. 17.30–
19. 23/10, 14/10 och 4/11 i 
huvudbiblioteket kl. 17.30–19. 
Diskussioner om bildning, 
omdömet och intuition. Inga 
förkunskaper krävs. Det bjuds på 
fika. Arrangörer: ABF Huddinge 
och Svenska sällskapet för filosofisk 
praxis. Mer info: abf.se/huddinge.

LITOGRAFI
LITOGRAFISKA MUSEET på Sundby 
gårdsväg 6 har öppet onsdagar och 
söndagar kl. 12–15. Litografiska 
Museet är ett arbetslivsmuseum 
för litografi och ligger på det 
natursköna Sundby Gård. Info 
om aktuella utställningar: 
litografiskamusset.se.

UTSTÄLLNING
DIGITALA UTSTÄLLNINGEN 
”PLATSEN UTANFÖR” låter dig 
upptäcka Huddinges spännande 
historia och kulturarv, genom unika 
platser laddade med hemliga, fula 
eller smärtfyllda berättelser från 
förr. Stockholms Länsmuseum har 
tagit fram utställningen om bland 
annat gamla kärnkraftverket i 
Ågesta och ”rysslägret” i Lissma. 
Besök utställningen på: 
platsenutanfor.se.
 

CYKLING 
CYKELPARKEN 
Flottsbro Bike 
Park 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. Mer information: 
flottsbro.se/sv/mtb.
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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.

FOTBOLL FÖR TJEJER
FOTBOLLSTRÄNING FÖR TJEJER, 
utomhus vid Visättra Sportcenter  
på Kvarnängsvägen 12 och inomhus 
i Flemingsbergshallen. På tisdagar 
kl. 19–20. Gratis fotbollsträning 
öppen för alla tjejer från 16 år  
och uppåt. Föranmälan på  
korpenhb.se/traning20.

RACKETSPORT
TRÄNING FÖR ALLA i Skogås 
Racketcenter: squash, badminton, 
padel, utetennis, inomhusfotboll 
och innebandy. Mer info:  
huddinge.se/racketcenter.

SIMNING
VARVA SIMNING MED ANNAN 
RÖRELSE i Huddingehallen som är 
öppen för alla som vill hålla igång 
genom att exempelvis simma, åka 
vattenrutschkana, gymma eller 
delta i gruppträningspass. Mer info: 
huddinge.se/huddingehallen.

SKRIDSKOR
I HUDDINGE KOMMUN finns flera 
platser där det är gratis att åka 
skridskor och spela fotboll. På 
huddinge.se/allmanhetensidrott 
hittar du tider och platser för de 
olika idrotterna. Allmänhetens 
tider är gratis och öppna  
för alla. 

UTOMHUSGYM
GRATIS TRÄNING i Huddinges 
utegym. Det finns naturgym som 
är gjorda av stockar och trämaterial 
och utegym som har maskiner som 
mer liknar inomhusgym. Utegym 
finns på Visättra Sportcenter, 
Ågesta friluftsområde, Källbrinks 
IP och Nytorps mosse. Maskiner 
som liknar inomhusgym finns 
vid Källbrinks IP, Rådsparken och 
Skeppsmyreparken. Mer info: 
huddinge.se/utegym.
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HÅLL KOLL PÅ  
HUDDINGE.SE/LOV
Se vad som händer på höstlovet! 
På huddinge.se/lov ger vi tips 
på saker som både barn och 
ungdomar kan göra under de 
lediga höstlovsdagarna.

UTÖKADE ÖPPETTIDER  
I KONSTVERKSTAN
KONSTVERKSTAN – DEN KREATIVA 
MÖTESPLATSEN på Fullersta Gård, 

nära Huddinge station, 
har nya drop in-tider 

två dagar i veckan: 
onsdagar kl. 15–16  
för 8–12-åringar 
och torsdagar 

kl. 16–17.30 för 
12–14-åringar. 

Då välkomnas unga 
Huddingebor som vill pröva 

att skapa något konstnärligt. Fri 
entré och drop in. Först till kvarn 
gäller, du kan även förboka plats. 
Förboka med e-post till: nina.
kerola@huddinge.se. Drop in i 
parken på lördagar kl. 12–16 
fortsätter också en bit in i 
september. Mer info: 
fullerstagard.se.

COVID-19
Arrangörerna för varje evenemang ansvarar för 
att anpassa efter regler och rekommendationer 
kring covid-19. Kom ihåg att stanna hemma 
om du är sjuk, hålla avstånd på plats, både till 
andra deltagare och personal. Tillsammans kan 
vi minimera spridningen av viruset. 



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

FÖLJ OSS I VÅRA SOCIALA KANALER

Följ Huddinge kommun 
i sociala medier!

Anktrion har fått sina namn!
Rådsparken, oas för djurälskare bara ett stenkast
från Huddinge centrum, tog nyligen Huddingeborna  
till hjälp för att namnge parkens nya ankor. Vilka namn  
vann? Gå in på Facebook och titta!

Suger fladdermöss blod?
Huddinge kommuns naturinformatör 
Richard Vestin berättar om sitt stora 
intresse för fladdermöss. Se de tre 
spännande avsnitten i Youtube-serien 
Bat Tour 2020.

Är du redo 
för en ny 
utmaning?
Huddinge 
kommun är en 
stor arbetsgivare 
och söker ofta ny 
personal. Kanske 
ditt drömjobb finns 
på hemmaplan?

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.

Information om 
coronaviruset 
Information om 
corona och covid-
19 för dig som bor i 

Huddinge: huddinge.se/
coronaviruset.


