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Inledning

uddinge 
står inför en 
fantastisk 
utveckling 
de kom-

mande decennierna. Just 
nu arbetas det för fullt 
med en rad nya utveck-
lingsplaner där målet är 
att vi ska kunna dra nytta 
av tillväxten och skapa 
hållbara områden där det 
är attraktivt att leva, bo 
och verka. 

K VALITETER SOM ÄR  
viktiga att bevara och 
stärka, eller som behöver 
tillföras, lyfts i utveck-
lingsplanerna. I Kungens 
kurva finns ett bra utbud 
av kommersiell service, 
men det saknas bostäder 
och goda kopplingar till 
naturen. Flemingsberg ska 

växa till ett nav för arbets-
platser och handel och bli 
knutpunkten för södra 
Stockholm. 

I östra Huddinge pågår 
en rad olika utvecklings-
projekt som leder till fler 
bostäder och arbetsplatser 
och bättre underlag för 
centrum och kollektivtra-
fiken. 

I Storängen i centrala 
Huddinge pågår omvand-
lingen av ett slitet industri-
område till ett modernt 
bostadsområde och Vårby 
utvecklas bland annat med 
en ny stadsdel i ett sjönära 
läge där Spendrups fabri-
ker tidigare låg. 

UNDER VÅR EN KOM MER 
alla att få chansen att  
tycka till om utvecklings- 
planerna under de samråd 

H

”Under våren
kommer alla att få 

chansen att tycka till 
om utvecklingsplanerna 

under de samråd som 
sker. Passa på att göra 

din röst hörd!”


som sker. Passa på att göra 
din röst hörd! 

Huddinge har växt en 
hel del och kommer att 
växa mycket framöver. 
Det kan upplevas som 
stökigt och rörigt, men 
den starka tillväxten för 
med sig mycket som är bra 
för vår kommun som till 
exempel ny infrastruktur, 
fler arbetstillfällen och 
ny skattekraft men också 
nya parker, lekplatser, 
nya moderna skolor och 
bättre utbud i våra lokala 
centrum. 

MITT I ALL denna  
tillväxtiver gäller det 
dock att inte bli fartblind. 
Huddinge ska inte växa 
överallt. Vi måste bevara 
vår unika natur och det 
är med stor varsamhet  
som förändringar av våra  
villaområden ska ske.  
Huddinge har utrymme för 
att både växa och bevara.

Daniel 
Dronjak (M)
Ordförande  
i kommun-
styrelsen

daniel.dronjak@
huddinge.se

Huddinge
ska både
växa och 
bevaras

Bäst i Huddinge just nu

Daniel: Alla de som får 
samhället att fungera under

denna svåra pandemi.
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 "Inte gör det ont och fort går det", säger Elna-Greta Johansson om att bli vaccinerad 
av Karin Eskång. Kajsa Holmberg håller Göran Olsson sällskap.

När Jessie förlorade jobbet på grund av  
pandemin satsade hon på sin dröm och  
öppnade musikcafé.

Så kan du 
underlätta
för snöröjarna.



– För mig som levt så länge och varit 
med om att folk dött i mässlingen och 
tbc är det obegripligt att man kan tveka 
inför att vaccinera sig. Men folk glöm-
mer, att en del fick narkolepsi av vacci-
net mot svininfluensa gör nog också att 
folk tvekar, säger Kajsa Söderholm. 

Elna-Greta Johansson, Maj-Britt 
Sandberg, Göran Olsson, Erica Weise 
Zechlin och Kajsa Söderholm har kom-
mit till matsalen för att berätta om hur 
de ser på vaccineringen för läsarna av 
Vårt Huddinge. Ingen av dem tvekade 
inför att ta sprutan, snarare tvärtom.

– Det är väl bra att det kan skydda 
oss. Inte gjorde det ont och fort gick det, 
säger Elna-Greta. 

Hon får medhåll av Maj-Britt som 
tillägger att hon inte är det minsta  
orolig för biverkningar.

– Men jag förstår att de som är yngre 
kan tänka på ett annat sätt och kanske 
är lite mer fundersamma.

ER ICA SÄGER ATT det kändes angelä-
get att få bli vaccinerad.

– Det finns många olika vaccin och 
jag hoppas de ger oss en chans att bli av 
med det här.

Välkommen
spruta mot
covid-19
Både personal och boende 
på Rosendalsgården i Huddinge 
välkomnar möjligheten att 
vaccinera sig mot covid-19.

Flera av oss/ Rosendalsgården
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Göran menar att man måste se 
framåt, tänka positivt och tro att vacci-
net gör så det blir som innan pandemin.

– Att vara rädd för såna saker som en 
spruta finns inte i min värld men det 
hade varit bättre att personalen fått 
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För Erica Weise Zechlin är det angeläget att bli vaccinerad      med den andra sprutan av Pernilla Westling.  
Maj-Britt Sandberg väntar på sin tur.

Göran Olsson får sin andra spruta av Karin 
Eskång. Han menar att vi måste tro att vaccinet 
gör så att det blir som innan pandemin. 



Aktuellt
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sprutan före oss. All personal borde 
vaccinera sig, på grund av smittorisken 
har den som inte gör det egentligen inte 
här att göra.

Hans åsikt får stöd av samtliga med 
argument som att de skulle känt sig 
tryggare om personalen fått sprutan 
före dem och att personalen måste 
hålla sig frisk för att kunna sköta sitt 
arbete.

DE ÄLDR E FÅR medhåll av Kajsa Holm-
berg, undersköterska:

– Min åsikt är att alla borde fått 
sprutan samtidigt. Som det är nu måste 
personalen boka tid för vaccinering på 
olika platser. 

Inte heller Kajsa tvekar inför att 
vaccinera sig.

– Vaccineringen skyddar våra äldre, 
våra familjer och alla andra i samhället. 

KRISTINA EDER

För Erica Weise Zechlin är det angeläget att bli vaccinerad      med den andra sprutan av Pernilla Westling.  
Maj-Britt Sandberg väntar på sin tur.

Vaccineringen mot covid-19 är i 
full gång i Huddinge kommun.  
Första sprutorna gick till dem 
som bor på kommunens särskilda 
boenden. Redan vecka fyra fick de 
första sin andra dos av vaccinet.

– Det har flutit på väldigt bra, 
säger Camilla Broo,  
kommundirektör,  
och berättar att en 
majoritet av dem som 
erbjuds vaccin tackar ja.

– Det har gjorts ett fantastiskt 
arbete inom vår vård- och 
omsorgsverksamhet; med vaccinet 
ökar möjligheterna att vara  
smittfria. Vaccinet innebär också 
att de boende återfår kvaliteter i 
sin vardag.

Sedan en tid tillbaka pågår även  
vaccinering av vård- och omsorgs- 
personal. 2 100 egna medarbetare  
och anställda i privata vårdföretag 
har erbjudits vaccinspruta. De 
bokar tid via en app och tar sig 
själva till någon av de ordinarie 
eller mobila vaccinationscentraler 
som finns.

– Därför kan våra medarbetare 
inom vård och omsorg även välja 
om de vill vaccinera sig på betald 
arbetstid eller på sin fritid. 

Vaccineringen rullas ut i många 
olika steg. Regionen ansvarar för 
vaccinationerna men samverkar 
med kommunerna kring informa-
tion och kommunikation.

”Vaccineringen 
flyter på bra”
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Risken för översvämning i Sjödalen/Storängen, bakom  
Huddinge centrum, förväntas minska i takt med att området 
får fler bostäder. Då byggs även dagvattenledningssystemet  
ut för att klara större nederbördsmängder, berättar  
Annika Colbengtson, planarkitekt hos Huddinge kommun  
och projektledare för Storängen etapp 4.

Det är främst områdets geotekniska karaktär som ställer till 
bekymmer vid stora nederbördsmängder. Området är platt 
och vilar på lerbotten, det är också Fullerstaåns sista etapp 
före vattenpumpen. Dessutom är dagvattennätet, som  
byggdes på 1950-talet, underdimensionerat.  

Samtidigt som Stockholm Vatten och Avlopp försöker 
avhjälpa de akuta problemen pågår arbetet med att få bukt 
med översvämningarna på lång sikt. När de nya detaljplan-
erna för området förverkligas kommer det som byggs, både 
byggnader, utemiljö och dagvattennät, att stå emot  
betydligt större nederbördsmängder än i dag. Större  
vattenmassor kommer att ledas till intilliggande 
 grönområden med hjälp av fysiska åtgärder i utemiljön.

Problemen med  
översvämningar  
minskar på sikt

Läs bilderböcker 
digitalt hemma 
med eget konto  
Huddingefamiljer 
med barn i kommunal 

förskola får 
nu ökade 
möjligheter 
att utforska 

böcker och 
läsa hemma via 

bilderbokstjänsten 
Polyglutt. Det enda som 
krävs är att de ansöker 
om ett konto och 
Bank-id.

 Polyglutt är en portal 
för att läsa böcker 
digitalt via lärplatta eller 
mobil. Barn i Huddinge 
kommuns kommunala 
förskolor kan sedan 
tidigare läsa böckerna 
själva eller tillsammans 
med andra via förskolans 
konto.

Nu har kommunen 
köpt in tilläggstjänsten 
Polyglutt Home Access 
så att vårdnadshavarna 
kan skapa egna konton i 
Polyglutt. 

Därmed går det också 
att skapa egna digitala 
bokhyllor, lägga in egna 
bokmärken och välja 
språk. Det blir också 
möjligt att markera 
favoritböcker och att 
använda funktionen 
”Fortsätt läsa där du 
slutade”. 

Ansök om eget konto 
på service.huddinge.se/
AnsokanPHA.

195 000
Huddinge kommuns  
servicecenter hanterade  
cirka 165 000 telefonsamtal  
och 30 000 mejl 2020.  
(Servicecenter)

Så här såg det tidigare i år ut på Dalhemsvägen.
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Widerströmska gymnasiet i Huddinge gick helt över till 
fjärr- och distansundervisning veckan före jul. Men allt 
kan inte göras via videokommunikation.

– Det känns som konstgjord andning  
på något vis. Det är klart att det funkar, 

lärarna är fantastiska på att få  
det här att fungera, men som  
ny skola skulle vi behöva vara 
på plats för att skapa sociala 

sammanhang och traditioner, 
säger Mona Lifwergren, rektor på  
Widerströmska gymnasiet.

– Det är också svårt att att planera för 
verksamheten när vi inte vet från vecka 
till vecka hur stor andel undervisning 
som ska bedrivas på distans. 

En del elever upplever det som trå-
kigt och enformigt att sitta hemma, för 
andra funkar det bra, berättar hon. Det 
finns också uppgifter, främst praktiska 
moment, som inte kan genomföras på 
distans.

– Ett litet antal elever som har svårt 
att jobba hemifrån har fjärr- och 
distansundervisning på skolan. De får 
hjälp av lärarstudenter från Södertörns 
högskola, säger Mona Lifwergren. 
 
GLADÖ K VAR N-TJEJEN Josefin Serra 
är en av skolans cirka 300 elever. Hon 
går första året på vård- och omsorgs-
programmet och tycker att det fungerar 
riktigt bra med fjärr- och distansunder-
visning.

– Det blir förstås inte lika mycket 
praktiska saker, men våra lärare kan 
visa ganska mycket via Google Meet, 
säger Josefin Serra och berättar att hon 

tidigare under dagen var inne på skolan 
för första gången på länge.

Hon och flera andra klasskompisar 
var där för att göra en del praktiska 
övningar i skolans metodrum inför 
deras första praktik inom äldreomsor-
gen och hemtjänsten. De fick med hjälp 
av dockor bland annat lära sig hur man 
tvättar och lyfter en annan människa.

 M I K A E L J E PPE

Tillbaka till skolan för 
att öva inför praktiken
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Josefin Serra tycker att det funkar bra 
med fjärr- och distansundervisning.
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Aktuellt

Det krävs mer än hårda restriktioner för att stoppa Snättringe SK 
i pandemitider. När träningsmöjligheterna tillfälligt stoppades 
för ungdomar över 15 år satte två av orienteringsklubbens 
eldsjälar ihop 24 utmaningar för enskild träning.

Det handlade bland annat om uthål-
lighetsövningar, långpass i skogarna 
kring klubbstugan i Källbrink, reflex-
slingor, styrketräning via internet och 
klurigheter. En utmaning gick ut på att 
springa i skogen så att det, med hjälp 
av gps-klocka, bildades julmönster. 

Utmaningarna gick under namnet 
Pre Christmas Exercise Develop-

ment Challenge.
– Ju konstigare namn, desto 

större intresse. Skämt åsido, vi 
kände att vi behövde styra upp 

träningen på ett kul sätt, säger Robert 
Wallstén, orienterare och idrottslärare.

Gensvaret blev större än väntat. 
Cirka 80 medlemmar, från tolv till 60 år, 
anmälde sig så fort inbjudan gick ut och 
ganska snart anslöt 20 till. 

Påhittigheten var stor eller vad sägs 
om ”På spåret”-varianten ”På stigen”, 
mysteriet Jönssonligans julstöt där 
det gällde att via en video lista ut vilka 
kontroller Robert Wallstén besökte och 

på så vis hitta rätt kod till kassaskåpet. 
Det skulle också räknas jultomtar längs 
en reflexslinga i skogen och tas selfies 
framför en julgran intill en viss kon-
troll. Övningarna kryddades med tips 
på leder och hemsidor med utskrivbara 
orienteringskartor.

– Jag höll till familjens förtret online- 
styrkepass i vardagsrummet – det lät 
ganska mycket om mig, säger Kristina 
Aneland, både orienterare och oriente-
ringsmamma, och skrattar.

– Som flest deltog 70 personer.
Responsen var mycket positiv. Oskar 

Forsberg, 21 år, försökte sig på nästan 
alla utmaningar: 

– Jättebra idé eftersom vi inte fick 
träna tillsammans. Nu sågs vi ibland 
och lite på avstånd, gjorde samma saker 
och då kändes det som att vi var del av 
något större. Bra för motivationen!

 M I K A E L J E PPE

Påhittiga orienterare 
höll igång var för sig

Oskar Forsbergs 
Instagrambild från
en av utmaningarna.

Orienteraren Karin Hedman sprang i ett  
mönster som bildade en tomte.

Mer info om  
både utmaningar och 

Snättringe SK på  
snattringesk.se.
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Sök feriepraktik i 
Huddinge i sommar!
Du som är född 2004 eller 
2005 och folkbokförd 
i Huddinge kommun 
kan söka feriepraktik 
för sommaren 2021. 
Feriepraktik erbjuds inom 
bland annat barnomsorg, 
skola, äldreomsorg och 
parkförvaltning. Det finns 
tre praktikperioder:  
14 juni–2 juli, 5 juli–23 juli 
och 26 juli–13 augusti. 
Ansökan ska skickas in 
senast 16 mars på huddinge.
se/feriepraktik.

Huddinge deltar  
i Glokala Sverige
Huddinge kommun är en av 
37 kommuner och regioner 
som i år antagits till Glokala 
Sverige. Projektet handlar 
om att öka kunskap och 
stärka engagemang för 
Agenda 2030 bland politiker 
och tjänstepersoner i 
kommunen. Det är ett 
samarbete mellan Svenska 
FN-förbundet, Sveriges 
Kommuner och Regioner 
SKR, Internationellt Centrum 
för Lokal Demokrati och 
finansieras av Sida.

Stöd till föräldrar 
och vårdnadshavare
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 kontaktuppgifter: 
huddinge.se/radochstod.
Du som har barn mellan 0 
och 5 år är välkommen att 
kontakta kuratorerna på 
familjecentralerna. Här  
finns kontaktuppgifter: 
huddinge.se/familjecentraler.

Det är av största vikt att alla håller i och 
följer myndigheternas rekommendationer, 
konstaterar Huddinge kommun:
– Tillsammans hjälps vi åt för att minska 
smittspridningen i samhället – dina val 
gör skillnad! 
Information om vad som gäller i 
kommunens olika verksamheter finns på 
huddinge.se/coronaviruset.

Håll i och håll ut  
till pandemins slut

Många barn och unga 
känner en ökad oro just 
nu. Du som är under 
20 år och behöver 
en trygg vuxen att 
prata med kan kontakta 
kommunens telefonlinje för 
barn och unga. I telefonen 
svarar vuxna från individ- och 

familjeomsorgen. Du 
som ringer bestämmer 
själv vad du vill prata 
om. Numret till telefon- 

linjen är 08-535 376 17 och 
den är igång måndag till torsdag 

klockan 8–17 och fredag klockan 
8–15. På kvällar, helger och röda 
dagar – ring till Bris på 116 111.

Vuxen att prata med för dig 
som är under 20



Bilden/ Anders Nilsson
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Det jobbas för högtryck i Flottsbrobacken. 
Bilden togs 16 januari.
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Reportage/ Huddinge 2050

Tyck till om 
Huddinge
2050
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Det pågår ett intensivt arbete med flera stora 
och viktiga planer för hur Huddinge  kommun 
ska utvecklas fram till 2050. Den kommande 
översiktsplanen för hela kommunen är ett 
exempel, men även lokala planer för centrala 
Huddinge, Vårby, Flemingsberg och Kungens 
kurva ska fram under 2021. En viktig del  
i arbetet är att hämta in synpunkter från 
invånarna genom samråd.

text M I K A E L J E PPE 
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lanerna innehåller många nya 
bostäder och arbetstillfällen, 
bättre kommunikationer, men 
också mycket grönska, mer kul-
tur och fler mötesplatser. Nyckel- 
ord för all utveckling är att det 
ska vara ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbart. Tre dimen-

sioner som hänger ihop och påverkar varandra.
– Det är exempelvis bra ur ekonomisk synvinkel 

att bygga tätt och dra nytta av befintlig  
infrastruktur, men det är också bra 
ur ett ekologiskt perspektiv. Genom 
att bygga koncentrerat, förtäta och 
bygga vidare på det som redan finns, 
bevarar vi våra naturområden, säger 
samhällsbyggnadsdirektör Heléne Hill.

Förslagen till planer har tagits fram av kommu-
nens tjänstemän. Flera ska ut på samråd.

 
HUDDINGE KOM MUN HAR ett svårslaget 
geografiskt läge med bra kommunikationer och 
närhet till en växande storstadssregion. Det mesta 
finns på behagligt pendlingsavstånd. De övergri-
pande planerna för framtiden syftar mycket till 
skapa balans i Huddinge och regionen. Huddinge 
behöver nya arbetsplatser så att fler kan bo och 
jobba i kommunen och därmed minska behovet 
av pendling. Stockholmsregionen behöver en 

bättre balans med fler arbets-
platser på södra sidan. Hela 
Stockholmsområdet behöver 
fler bostäder.

Kungens kurva och Flemings-
berg pekas i den regionala 
utvecklingsplanen för Stock-
holm ut som avgörande för 
Stockholmsregionens utveck-
ling. Båda klassas som regionala 
stadskärnor och anses tillsam-
mans med stora satsningar på 
infrastruktur vara nödvändiga 
för framtida tillväxt.

Tanken är att Spårväg syd 
ska binda samman Kungens 
kurva och Flemingsberg med 
bland annat Älvsjö och att en 
ny motortrafikled från Kungens 
kurva till Jordbro – tvärförbin-
delse Södertörn – ska göra det 
möjligt att ta sig fram på tvären 
mellan kommunerna.

– Det har byggts cirka 300 
bostäder om året i Huddinge 
fram till att den förra översikts-
planen beslutades 2014. För att 
få statligt stöd till Spårväg syd 
har vi tagit på oss att väsentligt 
öka byggtakten. Vi talar om 
cirka 1 300 bostäder per år fram 
till 2035, säger Heléne Hill.

 
DET FINNS EN politisk samsyn 
kring de utmaningar Huddinge 
står inför, det gäller även pla-
nerna på övergripande nivå. 
Däremot råder det ibland delade 

” Vi talar om cirka 1 300  
 bostäder per år fram  
 till 2050.”

P
Reportage/ Huddinge 2050
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meningar om hur enskilda 
lösningar ska se ut.

– Planerna är en förutsättning 
för att vi ska kunna skapa en 

helhet av allt det som 
behöver göras  och 
bygga ett samhälle, 
inte bara bostäder 

och arbetsplatser, säger 
Nicholas Nikander, kommunal-

råd (L) och ansvarig för sam-
hällsbyggnadsfrågor.

En av de vanligaste frågorna Nicholas Nikander 
brukar få handlar om vad dagens Huddingebor 
tjänar på att planerna förverkligas.

– De kommer att göra Huddinge till en än mer 
attraktiv plats att leva, jobba, plugga och bo på och 
det gynnar både oss som bor här i dag och fram-
tida Huddingebor.

– Sedan ska vi också komma ihåg att ett 
växande Huddinge hjälper till att finansiera eller 
skapa kundunderlag för det vi behöver: restau-
ranger, butiker, kultur, idrottsplatser och mycket 
annat.
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En viktig del i arbetet med de nya planerna är att hämta in synpunkter från 
invånarna. Bilden är från en tidig dialog kring Flemingsbergsdalen 2017.
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”Vårby flyttar gränserna” lyder visio-
nen som ska vägleda arbetet till 2050.

– Vårbys unika karaktärer ska tas 
tillvara och utvecklas: mångfalden, 
läget vid stranden och naturen,  
säger Anna Hjalmarsson, planarkitekt 
och biträdande projektledare för  
utvecklingsplan Vårby.

Kommundelens attraktiva läge och 
bra kommunikationer innebär många 
fördelar och är samtidigt en bra grund 
att bygga vidare på, menar hon. Det kan 
komma att byggas 6 500 nya bostäder, 
skolor, och lokaler för annan kommu-
nal service och butiker. Planen omfat-
tar även utveckling av stadsdelscen-
trumen Vårby gård och Vårby Haga på 
andra sidan Europavägen. 

– Vår by – Vårby, består av 
flera byar av olika karaktär 
som ska behållas och utvecklas. 
Det ska också bli lättare att ta sig 
runt mellan byarna som får växa  
och samtidigt kopplas ihop med  
samhällena runt omkring, säger  
Anna Hjalmarsson.

Fyra strategier utgör tillsammans 
med den nya visionen ramverk för det 
som behöver göras: variationsrikt och 
levande, sammanhållande och välkom-
nande, identitetsstark, hälsofrämjande 
och trygg.

– Planen gör det möjligt för Vårby att 
växa från dagens cirka 11 000 Vårbybor 
till 27 000 år 2050.

MIKAEL JEPPE

Mer info och  
möjlighet att tycka 
till om förslaget till 

utvecklingsplan:  
huddinge.se/ 

varby2050

Vårby kan bli en ny port till Stockholm. Det framgår av 
förslaget till utvecklingsplan som har tagits fram i dialog  
med de boende och verksamma i området. 

Vårbys  strandläge bör enligt planen 
utvecklas för att ytterligare öka 
kommundelens attraktionskraft.

Unika Vårby i fokus
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Det framgår av förslaget till utveck-
lingsplan för kommundelarna Sjödalen 
och Fullersta. Området har en bra  
mix av bostäder, arbetsplatser, kom-
munal och kommersiell service, bra 
kommunikationer, natur och kultur.  
Det är också kommunens historiska 
och administrativa centrum med  
drygt 23 000 invånare. 

 Förslaget visar en möjlig utveckling 
av kommundelarna fram till 2050 eller 
ännu längre. Fokus ligger på de centrala 
delarna kring Huddinge centrum, 
Kvarn bergsplan och Storängen. Det kan 
bli möjligt med 10 500 nya bostäder, nya 
arbetsplatser, utveckling av stations-
området, nya mötesplatser och ett 
historiskt stråk. En viktig utgångspunkt 
i arbetet med utvecklingspla nen har 

varit att ta vara på områdets befintliga 
karaktär, kvaliteter och kulturmiljö.

Gunilla Sundström, områdesstrateg:
– Det handlar om förtätning, fortsatt 

omvandling av bland annat Storängen 
till nya stadskvarter och varsam 
komplettering på andra platser. Även 
stråken som knyter ihop de centrala 
och yttre delarna av området är viktiga 
och föreslås utvecklas i framtiden.

Karin Segerdahl, projektledare  
för områdets utvecklingsplan, lyfter 
idén om ett historiskt stråk längs 
Kommunalvägen och ett kulturhisto-
riskt stråk från Huddinge centrum till 
Fullersta Bio:

– Stråken kan innehålla intressanta 
målpunkter med information och 
upplevelser. 

Historiken viktig när
centrala Huddinge växer
Centrala Huddinge fortsätter att växa. Nyckelord för 
områdets framtida utveckling är hemkänsla, småstadens 
fördelar, grönt, tillgängligt och nära.

Mer info och  
möjlighet att tycka 
till om förslaget till 

utvecklingsplan:  
huddinge.se/ 
centralahud-

dinge2050

Gunilla Sundström, områdesstrateg, konstaterar att centrala Huddinge har 
stor utvecklingspotential. Planeringsarbetet är redan i gång för 4 500 av de 10 500 
bostäder som skulle kunna bli möjliga enligt förslaget till ny utvecklingsplan.
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Utvecklingen i Kungens kurva har 
under många år varit god, men allt fler 
hyresgäster efterfrågar mindre lokaler. 
Samtidigt pågår sedan flera år tillbaka 
planering för bostäder i området. 

– När handeln tar mindre plats  behö-
ver vi se över hela området och skapa 
förutsättningar för att Kungens kurva 
blir en så bra plats som möjligt att både 
besöka och arbeta på, men även att 
bo på, säger Charlotte Persson, chef för 
samhällsbyggnadsavdelningens 
strategiska sektion.

– Vi ska också dra nytta av att Göm-
marens naturreservat ligger intill och 

låta grönskan ta plats på fler håll inne 
i området genom parker och gröna 
promenadstråk.

 
I FÖRSLAGET TILL ny utvecklingsplan 
för Kungens kurva nämns bland annat 
10 000 nya bostäder – varav 3 500 i kvar-
teret Diametern, där mer detaljerad 
planering redan pågår. 

Utvecklingsplanen skapar förutsätt-
ningar för ett Kungens kurva som ser 
ganska annorlunda ut än i dag. Han-
delsplatsen finns kvar men i kompri-
merad skala där det i stället fylls på 
med bostäder, andra funktioner och 

Grönare och  
tätare när
Kungens kurva 
utvecklas
E-handeln tar allt större marknadsandelar.
Strukturomvandlingen påverkar även 
Skandinaviens största handelsplats, 
Kungens kurva. 

Mer info och  
möjlighet att tycka 
till om förslaget till 

utvecklingsplan:  
huddinge.se/ 

kungenskurva2050

Visionsbilden  visar hur Kungens 
kurva möter Gömmaren
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besöksmål. På sina håll behöver det 
också bli en både enklare och behagli-
gare plats att röra sig på till fots utan att 
det drabbar framkomligheten för bilar 
och transporter till handelsplatsen.

 Dessutom behöver området knytas 
ihop bättre med Skärholmen, vilket blir 
en positiv effekt av Spårväg syd.

– Kungens kurva är tllsammans  
med Skärholmen en regional stads-
kärna. Utvecklingsplanen tar höjd för  
en överdäckning av motorvägen, men 
det kommer nog inte att bli verklighet 
före 2050.

MIKAEL JEPPE

Regionala stadskärnan Flemingsberg 
är Huddinge kommuns största 
utvecklingsområde. Kommundelen har 
växt rejält och mycket mer är på gång. 

Flemingsberg är redan i dag ett viktigt 
centrum i södra Stockholm för sjukvård, 
högre utbildning, forskning, rättsväsende 
och resande. Förslaget till utvecklingsplan 
fortsätter på den inslagna vägen och ska 
också bidra till att Stockholm blir Europas 
mest attraktiva storstadsregion. Det rör sig 
om cirka 20 000 nya bostäder och drygt  
35 000 arbetstillfällen. Bland annat 
planeras för en ny stadsdel i Björnkulla 
med 3 500 bostäder, lokalt centrum, 
grundskola och förskolor.

– Flemingsberg har potential att 
bli en ännu större arbetsplatsnod 
än i dag. Tillsammans med 
nya bostäder kan stadsdelen 
råda bot på den regionala 

obalans som finns och göra det 
möjligt att både bo och arbeta söder 

om city, säger Charlotte Persson, chef 
för samhällsbyggnadsavdelningens 
strategiska sektion.

Det handlar också om att få stadskärnan 
att hänga samman: bostäder, arbetsplatser, 
handel, service, kultur och akademi. 
Det ska bli både enklare och skönare 
att röra sig mellan Flemingsbergs olika 
delar. Barriären som Huddingevägen och 
järnvägen utgör ska överbryggas, kanske 
med en överdäckning, för att på så vis 
knyta ihop Visättra, Grantorp och campus. 

– Det är ett stort flöde av människor; 
vi behöver därför också planera för en 
stadskärna som lever dygnet runt, säger 
Charlotte Persson och tillägger att det 
gröna ska få ta mer plats. 

– Flemingsberg ligger intill ett 
naturreservat vilket är en fantastisk 
kvalitet som skapar möjligheter att låta 
grönskan flytta in även i stadsmiljön.

Växande 
Flemingsberg 
kan skapa 
regional balans

Mer info och möjlighet att tycka till 
om förslaget till utvecklingsplan: 
huddinge.se/flemingsberg2050
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Planer 
skapar
helhet

Så funkar det/ Planer

Regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS), 
Huddinges översiktsplan, utvecklings- och 
detaljplaner. Det är inte alltid så lätt att hänga 
med, men faktum är att alla planer hänger ihop. 

På kommunal nivå tas planerna ofta 
fram i samråd. Det innebär att de som 
berörs ges möjlighet att tycka till om 
det som planeras, bland annat politiker 
och invånare. Så är exempelvis fallet 
med de senaste förslagen till utveck-
lingsplaner och den kommande  
reviderade översiktsplanen (ÖP).

De fyra utvecklingsplaner som just 
nu är aktuella för samråd är: centrala 
Huddinge, Vårby, Flemingsberg och 
Kungens kurva. Men fler är antingen  
på gång eller under uppstart, det gäller 
bland annat Skogås/Trångsund och 
Loviseberg. 

Planerna, som än så länge är  

KÄLLOR: BOVERKET, 
REGION STOCKHOLM OCH 

HUDDINGE KOMMUN

RUFS ÖP

RUFS
Den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholm, RUFS 2050, pekar 
ut riktningen för regionen och 
är samtidigt en plattform för 
samverkan inom Stockholms län 
och med andra län.



 

På huddinge.se 
finns mer 

information  
om både 

utvecklingsplaner 
och samråd.

tjänstemannaförslag, presenteras  
på huddinge.se under Översiktlig  
planering. 

Synpunkter och förslag kan 
mejlas eller postas till Huddinge 
kommun senast 15 april. Kon-

taktuppgifter finns på kommunens 
hemsida i anslutning till varje plan. 

När samrådsperioden är till ända 
sammanställs synpunkterna. En del av 
det som framkommer vävs sedan in i 
utvecklingsplanerna innan de ska upp 
till beslut i kommunfullmäktige. Det 
beräknas ske under senare delen  
av 2021.

 M I K A E L J E PPE

ÖP UP DETALJ- 
PLAN

Utvecklingsplan (UP)
Utvecklingsplanen visar hur ett område kan utvecklas. Planen fyller glappet 
mellan kommunens översiktsplan och de efterföljande detaljplanerna. Den är 
vägledande för utvecklingen på ett mer direkt och konkret sätt än översiktsplanen, 
men är samtidigt inte så ingående som en detaljplan. Den är heller inte juridiskt 
bindande. Planen ska vara garanten för att de delar som byggs var för sig passar 
ihop och skapar en attraktiv plats där människor vill leva, driva sina företag  
och besöka.

Översiktsplan (ÖP)
Översiktsplanen visar hur den 
fysiska miljön i en kommun ska 
användas och utvecklas på lång sikt. 
Planen är vägledande för beslut i 
plan- och lovärenden, den är inte 
juridiskt bindande.

Detaljplan
Detaljplanen reglerar rättigheter och 
skyldigheter mellan markägarna och 
samhället (kommunen). Planen kan 
användas för att pröva om ett område 
är lämpligt för ny bebyggelse eller när 
befintlig bebyggelse ska förändras 
eller bevaras. Detaljplanen används 
vid prövning av bygglov.
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Lea 
föddes 
i fel 
kropp



Porträttet/ Lea Larsson
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Lea Larsson föddes som tjej i en pojkes kropp. 
Som en av de första i Sverige genomgick hon 
könsbekräftande behandling och har levt halva sitt 
liv som man och halva som kvinna. Att mötas av 
oförståelse och fördomar är en del av hennes vardag.
–  Jag kanske inte hade känt så stort behov av att göra 
ingreppet om inte samhället varit så uppdelat  
i manligt och kvinnligt. Vi har en binär könsmodell 
 i dag som inte reflekterar verkligheten.

text K R I S T I N A E D E R foto A N D E R S N I L S S O N
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ea visste långt innan puberteten att 
hon var tjej i en killes kropp. Som liten 
reflekterade hon inte över det men 
omgivningen lät henne tidigt förstå att 
det var onaturligt och fel. Familj och 
vänner bröt kontakten med henne. 

– Som litet barn förstår man egent-
ligen inte vad genus är eller vad som är 

skillnaden mellan pojkar och flickor i samhället, 
förutom att ena könet har en snopp och det andra 
en snippa. Folk frågar alltid när jag förstod att jag 
var tjej, men den första aha-upplevelsen jag hade 
var när jag förstod att jag var kille och hur fel det 
kändes, säger Lea som i dag bor i Vårby.

Omgiven av machokillar i omklädningsrummet 
och med ett enormt motstånd mot sin identitet 
hemifrån förstod Lea att det inte var någonting 
hon kunde vara öppen med. För att hantera situa-
tionen överdrev hon istället sin killighet.

– Det var som ett skydd, jag var den tuffaste, 
coolaste killen som hade nya flickvänner hela 
tiden och showade för omgivningen.

UNDER FLER A ÅR grät hon varje kväll och öns-
kade att hon inte skulle vakna mer eller vakna som 
tjej. När hon var 18 år orkade hon inte leva längre 
och berättade för en granne.

– När jag kom hem hade mamma packat mina 
saker och ställt väskorna i hallen, jag fick två tim-
mar på mig att flytta. I dag har jag barn själv och 
kan inte förstå hur man kan göra så, det är svårt att 
förlåta, säger Lea. Hon har försökt nå fram till sin 
mor men fått höra att hon får skylla sig själv att det 
blivit som det blivit.

– Vi är fria att tänka och tycka vad vi vill och jag 
har levt utan familj och vänner och blivit spottad 
i ansiktet i t-banan bara för att jag är mig själv. 

L

”Jag har blivit spottad i ansiktet  
 bara för att jag är mig själv.”

Att min mor agerat som hon 
gjort är inte hennes fel, jag vet 
varifrån det kommer. Hon är 
uppväxt i ett land i Nordafrika 
i ett samhälle starkt präglat 
av hederskultur, där familjens 
rykte utifrån sett är viktigare 
än gemenskapen och kärleken 
inom familjen. Och om normen 
i samhället är att HBTQI frågor 
är tabu så är hederskulturen 
styrd därefter. Det handlar om 
skam, säger Lea.

När Lea gick i gymnasiet 
kände hon inte till att det fanns 
vård och hjälp att få. I dag är 
kunskapen större men hon såg 
gärna att personal inom barn-
omsorgen utbildas i HBTQI-frå-
gor. Självmordstalen bland unga 
transpersoner som saknar stöd 
hemifrån är höga.

– Man behöver vara stark för 
att orka leva. Men jag tror att en 
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stor del av den psykiska 
ohälsan beror på hur vi 
blir bemötta och det  
tabu som råder kring 
transbegreppet. I dag 
finns vetenskapliga bevis 
för att man kan födas i fel 
kön och transpersoner 
har alltid funnits, till 
exempel drottning  
Kristina.

Lea har vänner som 
befinner sig i olika stadier 
i sin könsbekräftande 
behandling. 

– Det är en process men 
alla kanske inte vill passa in 
i ett fack, att tvingas vara en 
han eller en hon. I vårt binära 
samhälle låser vi oss vid ett 
kön istället för att se personen. 
Och vi exkluderar istället för 
att inkludera när inkludering 
faktiskt alltid funkar bättre.

Uppmärksamheten i media kring per-
soner som ångrar sin könsbekräftande 
behandling tycker Lea har fel fokus.

– Cirka 0,5 procent ångrar sig. Alla ska 
såklart höras och synas men siffran är låg 
jämfört med antalet som behandlingen 
räddat livet på. Alla transbarn jag möter 
mår skit. Senast mötte jag en som är 
kvinna och går i utredning men nekats 
lägenhet av hyresvärden som definierar 
henne som man. Omgivningen dömer dig 
efter hur du ser ut och hur du klär dig, inte 
efter vem du är som person. 

LEA HAR HUNNIT fylla 40 och det är först 
under de senaste tio åren som hon börjat vara 
öppen med sin läggning.

– Det har tagit tid för varje gång jag berättat har 
det blivit problem, jag har fått sparken och nekats 
jobb. Jag har känt att jag inte kan berätta för då har 
jag ingen inkomst. Sen har jag ju under hela min 
uppväxt lärt mig att jag ska skämmas över mig 
själv, att jag är äcklig och sjuk och det tar ett tag att 
bli kvitt sådana tankar.

För Lea blev skillnaden tydlig hur olika könen bemöts när hon efter sin könsbekräftande behandling 
degraderas från att ha klassats som en av Rocksveriges bästa trummisar till att vara bra för att vara tjej.

MER OM 
LEA

 Ålder: 40 år.
 Bor:  

Vårby gård.
 Familj:  

En 6-åring.
 Fritid:  

Upptäcka  
världen på mc.

 Dold talang: 
Kan hela Säll-

skapsresan I ut-
antill. Ofrivilligt. 
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Hennes erfarenhet är att HBTQI-frågor kan 
väcka rädsla.

– Många förstår inte, och när du inte förstår 
blir du rädd och rädsla blir till hat. Rädslan för att 
ta till sig något man inte förstår sporrade mig att 
börja föreläsa, att få folk att följa med i mitt liv och 
förstå hur det är att leva som transperson, säger 
Lea som utbildat sig till certifierad normingenjör. 

När pandemin bröt ut och vi inte fick samlas 
längre avbokades hennes föreläsningar. 

– Det är svårt för det går inte att se nån riktig 
ljusning på när det här är över. Det märks att folk 
blir extremt påverkade av läget. Vi människor 
behöver socialt utbyte och vi får hoppas att den 
här svåra tiden leder till en positiv omställning där 
vi värdesätter medmänskliga möten och sociala 
kontakter mer än att tjäna pengar och konsumera, 
för det är inte det livet handlar om.

LEA ÄR TACKSA M för att hon, när föreläsningarna 
bokades av, fick arbete som lastbilschaufför på 
ett åkeri i Huddinge. För efter att hon börjat prata 
öppet om sin läggning upplever hon att hennes 
chanser att få ett arbete inom transport- och  
fordonsbranschen minskat drastiskt.

– När jag söker jobb plockar jag bort så mycket 
jag kan om mig och mitt föreläsande på sociala 
medier men på mitt nuvarande jobb googlade 
en anställd ändå fram min bakgrund och spred 
rykten i tron om att jag skäms över min bakgrund, 
vilket jag ju inte gör. 

– Skillnaden i dag mot för tjugo år sedan är 
att många nu ser ner på ryktesspridaren istället 
och det är ju en bra sak. Det går ändå framåt om 
än sakta. I dag får jag faktiskt stöd av chefer och 
kollegor på ett helt annat sätt än för bara några år 
sedan. Men att leva som transperson är oundvikli-
gen ett liv i utanförskap, det är något jag lever med 
varje dag och vill ändra på.

1972 VAR SVER IGE först i världen med att anta en 
lag för könskorrigerande vård och 1999 gjorde Lea 

sin behandling på den första 
specialistkliniken i Stockholm.

– Under behandlingen blev 
jag tvångssteriliserad av staten, 
lagen om tvångssterilisering 
togs bort först 2013. Men Sverige 
är unikt när det gäller de här frå-
gorna, vi jobbar framåt medan 
det går bakåt i många länder.

HON K AN K ÄNNA frustration 
över att ständigt mötas av fördo-
mar men det finns en stor fördel.

– Det är få förunnat att se 
världen från både kill- och 
tjejperspektivet och vilka olika 
förutsättningar och förvänt-
ningar vi har beroende på 
könstillhörighet.

För Lea blev skillnaden tydlig 
när hon efter sin könsbekräf-
tande behandling degraderas 
från att ha klassats som en av 
Rocksveriges bästa trummisar 
till att vara bra för att vara tjej. 
Hon spelar fortfarande trum-
mor och 2020 skulle bandet 
ut på Europaturné och en rad 
spelningar på festivaler och 
kryssningar var inbokade men 
så kom pandemin.

– Jag ser mycket folk från 
musikbranschen som nu går 
i gula arbetskläder, säger Lea. 
Hennes band Metalite är inbo-
kat på Sweden Rock i juni men 
med tanke på läget känns det 
osäkert om spelningen blir av. 

– Vi får hoppas att det inte 
blivit en vana att bara lyssna 
på musik digitalt utan att folk 
hittar tillbaka till livescenerna. 
Men spelningarna kanske aldrig 
kommer upp i samma nivå som 
det har varit, många aktörer har 
gått i konkurs och andra har 
blivit fullt upptagna med annat, 
säger hon. 

” Vi får hoppas att folk hittar   
 tillbaka till livescenerna.”
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Virveltrumman har designats av Lea Larsson och tillverkas av det svenska  
företaget 101 drums. På plaketten står det "punch hard for equality".

”Hjälp finns  
– sök den”
– Det finns hjälp, sök vård via 
öppenvården, uppmanar Lea 
Larsson den som behöver hjälp 
med sin könsidentitet.  

Funderar du på att göra en 
könsbekräftande behandling 
kan du vända dig till en  
vårdcentral eller ungdoms-
mottagning. Innan du kan få en 
behandling görs en utredning 
av ett team som är specialister 
i ämnet. 

För att påbörja en utredning 
krävs en remiss som kan 
skrivas av en person som 
arbetar inom vården. Kontakta 
den mottagning där du vill 
göra din utredning för olika 
mottagningar kan ha olika 
regler för vilka som kan 
remittera dig. 

Är du under 18 år behöver  
du samtycke från din vårdnads- 
havare för att göra en utredning.

På transformering.se finns en 
lista över utredningsteam och 
information om hur du kan 
kontakta dem. Mår du psykiskt 
dåligt kan du vända dig till en 
barn- och ungdomspsykiatrisk 
mottagning eller psykiatrisk 
mottagning.

KÄLLA: 1177

LITEN 
ORDLISTA

HBTQI är ett paraplybegrepp  
för homosexuella, bisexuella, 

 transpersoner, personer med que-
era uttryck och identiteter  

och intersexpersoner. 

En normingenjör undersöker  
och utvecklar gällande normer 
ur ett organisations- och sam-

hällsperspektiv. Normingenjörens 
uppgift är sedan att förändra  
normer som är exkluderande  

till att bli inkluderande. 
KÄLLA: NORMENGINEERS.SE
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Historiska bilden
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Tonvikten låg från allra första början 
på hoppbacken, berättar Huddinge 
kommuns historieblogg Backspegeln.
Oscar Blomgren, som var skidklubbens 
initiativtagare och förste ordförande, 
lyckades redan från början få till en 
hoppbacke, där det var möjligt att 
hoppa 20 meter. Det var i nuvarande 
Sjödalen/Storängen och marken hade 
skänkts av paret Sande på Stensättra 
gård. Under många år hölls också 
tävlingar i backen. Skidbacksvägen i 
området påminner om den tidigare 

verksamheten. Först på 1960-talet till-
kom grenen alpin utförsåkning, övriga 
grenar har under årens lopp antingen 
lagts ned eller i träda. 

HSK HÅLLER NUMER A till i Flotts-
bro och är enligt egen utsago Sveriges 
största alpina klubb. Det verkar med 
andra ord vara bra drag i 95-åringen, 
vilket bekräftas av klubbens nuvarande 
ordförande Joachim Carlsson.

Mer att läsa på bloggen backspegeln.
huddinge.se/huddinge-skidklubb-90-ar.

Skid-
klubb 
bytte 
spår
Huddinge Skidklubb (HSK) förknippas i modern tid 
kanske mest med utförsåkare som Jessica Lindell Vikarby  
och Janette och Mattias Hargin. Men när klubben  
bildades 1926 var det längdåkning, backhoppning  
och skidorientering som gällde.

Följ gärna  
Huddingeback- 

spegel på 
Instagram.

Norrmannen Thönsett och svensken Fyrberg i Huddinge 
skidbacke 1930. 
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Trångsund  /Våra kvarter

PRO Trångsund är vanligtvis en mycket aktiv förening, 
men det mesta har pausats på grund av pandemin. Två 
aktiviteter genomförs dock fortfarande, båda utomhus  
i Stortorpsparken: måndagsboule och onsdagsfika.

– Parken har blivit vår räddning nu  
när vi inte kan mötas inomhus. Den är 
vårt andra hem, säger Ove Johansson.

 När den här artikeln skrivs har han 
och 15-talet andra PRO:are precis kom-
mit fram till Stortorpsparken efter cirka 
en timmes uppfriskande promenad 
från Eklundens seniorcenter. Det är ett 
glatt gäng som normalt sett brukar hjäl-
pas åt att duka fram kaffe och hembakt, 
men just i dag har serveringen öppet.

DE STÅR ELLER sitter tillsammans 
men på behörigt avstånd. Just denna 
januaridag är det snöblandat regn i 

luften och kvicksilvret i termometern 
balanserar på nollstrecket. Så är det inte 
alltid, men PRO:arna går i alla väder.

– Det är en viktig hållplats för oss och 
så kan vi passa på att titta på barnen i 
pulkabacken, säger Birgitta Berg.

 Pandemin har ställt till det rejält, 
men PRO Trångsund har ändå vågat sig 
på ett ambitiöst program för våren. Det 
har precis lämnat tryckpressen.

– Det har vi tagit fram som om det 
inte vore coronatider. Nu återstår att 
se hur mycket vi kan genomföra, säger 
Ove Johansson. 

M I K A E L J E PPE

Stortorpsparken är
målet i alla väder

Det finns mer 
information om både 
PRO Trångsund och 

aktiviteter på  
föreningens hemsida 

och på Facebook.
Ove Johansson i täten för några av de PRO:are
 som promenerade till parken.



30  VÅRT HUDDINGE 1 2021

Aktuellt

– Corona har gett oss en annan ingång till 
miljöfrågorna. Kanske kan vi nu väcka en självkritik 
om att vi levt fel och överutnyttjat jordens resurser, 
säger filosofen Jonna Bornemark. 

Hon ser gärna att samhällets kollektiva 
agerande mot pandemin blir mall för 
miljöfrågorna och lyfter hanteringen av 
klimatfrågan från individuella konsu-
mentval till kollektiva beslut. 

Pandemin försätter oss i en kris som 
fått oss att resa och shoppa mindre och 
reflektera mer kring vad som är viktigt 
i livet.

– Corona kastar om saker och 
erfarenheterna kan mycket väl använ-
das till handlingsberedskap i miljöfrå-
gan, säger filosofen Jonna Bornemark. 

Hon menar att inte bara individer 
kommer att förändra sig utan hoppas 
att även företag som i dag låtsas vara 
miljövänliga i sin marknadsföring, så 
kallad greenwashing, tvingas tänka om. 

JONNA BOR NEM AR K ANSER att vi 
befinner oss mitt i en kollektiv existen-
tiell kris lik den på 1970-talet då hoten 
utgjordes av kärnvapen och kärnkraft. 
I dag fruktar vi corona och en annal-
kande miljökatastrof.

– Hanteringen av miljöfrågan måste, 

Corona 
har gett 
ny ingång 
till miljö-
frågorna

Jonnas bästa 
tips för att hantera 

klimatångest!
Ensam är inte stark,  

att hitta andra att dela sina 
tankar med och att göra positiva 
handlingar för miljön istället för 

att bara avstå från saker är ett 
konstruktivt sätt att hantera  
sin klimatångest. Mer att läsa 

 på omstallning.net.
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Filosofen Jonna Bornemark anser att miljöfrågan inte ska överlåtas 
till konsumentmakt, för det lägger för stor skuld på individen.

precis som med corona, ske kol-
lektivt och inte utgå från indivi-
dens val, det skulle ge oss större 
sinnesro när inte varje litet val 
kan väcka ett dåligt samvete, 
säger Jonna. 

MILJÖVALEN SK APAR ORO och 
hon hör unga säga att det bästa 
vore att de inte fanns för de är 
bara en belastning då det inte 
går att leva utan miljöpåverkan.

– Vi lever i en demokrati och 
behöver kollektiva lösningar 
grundade på politiska beslut för 
att hantera miljöfrågan. Vi kan 
inte överlåta miljöfrågan till 
konsumentmakt, då lägger vi all-
deles för stor skuld på individen.

I vår kultur värdesätts det 

som går att mäta och verifiera, 
känslor ses gärna som flum.

– Den här snäva kunskaps-
synen gör oss dummare än vad 
vi är. Istället borde vi acceptera 
att känslorna finns där och talar 
om för oss vad som är viktigt, 
säger Jonna Bornemark. 

Hon menar att rationalitet 
och känslor måste samspela:

– Känslor ger oss handlings-
kraft och rationalitet visar hur 
vi kan gå vidare och göra något 
konkret. När känslan att vi 
måste handla nu för att rädda 
miljön är utbredd kommer 
det att leda till en rationell 
miljöomställning grundad på 
politiska beslut.

KRISTINA EDER

MER OM 
JONNA

Jonna Bor-
nemark bor i 

Fullersta och har 
sin arbetsplats 
på Södertörns 
högskola. Hon 

är professor 
i filosofi vid 
Centrum för 

praktisk kunskap 
på Södertörns 
högskola. Hon 
har skrivit flera 

böcker varav 
den senaste är 

Horisonten finns 
alltid kvar: om 

det bortglömda 
omdömet.

LITEN 
ORDLISTA

Filosofi är en 
vetenskap som 
handlar om de 
grundläggande 
villkoren, både 

det som är och det 
som inte är. Ordet 
betyder vän (filo) 

av vishet (sofia) 
och syftar på den 
som söker vishet. 

Det filosofiska 
samtalet har pågått 

i åtminstone  
2 600 år och kan 

hjälpa oss att 
se vår samtid 

i ett historiskt 
sammanhang.

Greenwashing 
betyder 

grönmålning eller 
gröntvättning och 

handlar om att 
framställa något 

som bättre för 
miljön än vad det 
är. Begreppet har 
inga lagstadgade 

definitioner. 
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Så funkar det/ Skuld- och budgetrådgivning
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Budget- och 
skuldrådgivningen:  

08-535 317 61 eller 
budgetskuld@ 

huddinge.se. Det finns 
även en e-tjänst där 
du kan boka tid för 

rådgivning. 

Konsumentväg- 
ledningen ger  
råd kring olika  

konsumentfrågor:  
08-535 300 00 eller 

konsument@ 
huddinge.se.



Med ett överflöd av pengar är det sällan ett problem att 
få pengarna att räcka till. Men de flesta av oss har en 
begränsad ekonomi att klara sig på. Skaffa dig överblick 
och gör aktiva val för att få pengarna att räcka. 

Ta kontrollen över 
din ekonomi

2

1
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3

Hur du vill spendera dina 
pengar? Du behöver 

bestämma dig för vad du 
faktiskt vill lägga dina pengar på, 
och därmed aktivt välja bort sådant 
som du klarar dig utan. 

Se över dina inkomster och 
utgifter. Oftast är det svårt 

att påverka inkomsterna så 
det är utgifterna som du ska hålla 
koll på. Skriv ut ett kontoutdrag 
från förra månaden och färgmar-
kera alla köp som gjorts under 
månaden.
Grönt    för de utgifter som är  

nödvändiga och som du verkligen 
vill eller måste lägga pengar på.

Gult    för de utgifter som  
du vill lägga pengar på men 
som inte är något nödvändigt.
Rött    för de utgifter som är  

onödiga och du kan vara utan.  
På så sätt får du en bra överblick 
över dina spenderade pengar. 

Ta hjälp av appar  
och digitala  

budgetkalkyler:
 konsumentverket.se/ 

budgetkalkylen-berakna. 
 I internetbankernas  

appar kan man kategorisera  
och markera sina  
transaktioner  
efter önskemål.

Många små på språng-kaffe kan bli stor kostnad
Köper du en kopp take away-kaffe för 35 kronor varje dag, så 
spenderar du ungefär 735 kronor på kaffe varje månad. Det blir  
8 820 kronor på ett år. Kanske vill du istället spara pengarna till  
dig själv eller dina barn eller någon ny spännande pryl.
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Vintern är här och med den också snö och halka. 
Snöröjarna har plogat och halkbekämpat flera gånger 
sedan nyår och är nu redo för nästa snöfall.

– Det är viktigt att vi låter våra duktiga 
entreprenörer göra sitt jobb i lugn 

och ro. Det har hänt att de har 
blivit stoppade och fått skäll 
under pågående insats. Jag ser 

gärna att vi väntar med felanmäl-
ningar tills att snöröjningen är klar, 

säger Jerry Norén, ny enhetschef på  
Huddinge kommuns gatuenhet.

DET TAR I regel cirka 16 timmar att 
snöröja hela kommunen. Bussgator och 
prioriterade gång- och cykelvägar ska 
dock vara plogade inom fyra timmar 
från det att insatsen har påbörjats. Hur 
snabbt allting går beror på väderlek och 
snödjup. 

Huddinge kommun har tecknat 
snöröjningsavtal med två nya entrepre-
nörer: Peab och Svevia. De ansvarar för 
var sin halva av kommunen.

 Fyra gång- och cykelstråk sopsaltas 
för att öka framkomligheten för cyklis-
ter. Det innebär att snö och is borstas 
bort från cykelbanan med en maskin 
som också lägger ut saltlag som  
motverkar snö och is.

MEN DET FINNS också mycket  
invånarna kan hjälpa till med, menar 
Jerry Norén:

– Jag tänker bland annat på att inte 
ställa soptunnan så att den står i vägen 
för plogbilen, säger han och berättar att 
kommunen stöttar med gratis sand att 
använda på tomten när det är halt. 

– Det finns sandlådor på ett stort 
antal platser.

Vid omfattande snöfall lägger  
gatuenheten ut information via  
kommunens Facebook och Twitter.

M I K A E L J E PPE

Snöröjarna
är redo

Så funkar det/ Snö- och halkbekämpning
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Så kan du 
underlätta 
arbetet
Skotta mera
Skotta framför egen 
uppfart och håll området 
vid brevlåda och 
soptunna fria från snö. 
Undvik att skotta ut snö  
på gatan. 

Ta bort snövallen
Även om snöröjarna 
strävar efter att inte 
bygga stora vallar 
framför infarter så 
händer det. Snövallar får 
man själv skotta bort.

Flytta billen
Vid större snömängder 
kan bilen behöva flyttas. 
Detta meddelas 24 
timmar i förväg. Behöver 
bilen forslas bort kan det 
bli aktuellt med böter 
och bortforslingsavgift.

Ställ soptunnan rätt
När det har snöat − 
tänk på att inte ställa 
soptunnan utanför 
tomtgränsen så att den 
står i vägen för plogbilen. 
Sopbilen har en räckvidd 
på två meter när den ska 
tömma soptunnan.

Beskär 
Tomtägare kan 
hjälpa till med att 
ta bort grenar som 
hänger ut över gatan 
eller trottoaren 
för att underlätta 
snöröjningen.

Mer info 
om snö- och  

halkbekämpning på 
huddinge.se/ 

vintervag 

Mer om  
sopsaltning:  

huddinge.se/ 
sopsaltning 

Sand för privat bruk: 
huddinge.se/sand

Sopsaltning gör det möjligt  
att cykla året om
Fyra gång- och cykelstråk sopsaltas i Huddinge 
kommun för att öka framkomligheten:
→ Utmed Huddingevägen från Alfred Nobels allé i 

Flemingsberg som gränsar till Botkyrka kommun 
fram till Sjödalen vid Rådsvägen 

där Trafikverket tar över ansvaret 
för underhållet. Där sker också 

sopsaltning liksom vidare in 
mot Stockholms innerstad. 
→ Utmed Häradsvägen vid 

Stuvsta fram till Stockholms 
stads kommungräns vid rondellen 
i Segeltorp.

→ Utmed Ågestavägen 
från Huddingevägen fram 

till Stockholms stads 
kommungräns vid Ågestabron.

→ Längs med Gamla 
Nynäsvägen i Skogås-
Trångsund som går från 
Fållan till Länna.



Näringsliv/ Segeltorp
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När corona ritade om livet 
förverkligade Jessie van der Zwan 
sin dröm och öppnade musikcafé 
och second hand i Segeltorp.

Jessie har arbetat som sångerska i 
många år. Hon älskar musik, att laga 
mat, baka och gå på loppis. När hennes 
arbetsplats, Restaurang Nationalmu-
seum, tvingades säga upp all personal 
reflekterade hon över vad hon egentli-
gen ville göra.

– Jag berättade om min dröm att 
öppna ett café för vänner som undrade 
varför jag inte bara gjorde det? Och ju 
mer jag pratade om det desto säkrare 

blev jag på att det var det jag ville göra, 
säger hon.

Av Erica, på Blomstrande Ting, fick 
hon tips om en biltvätt som kanske 
kunde tänka sig att hyra ut.

– Så blev det också, och därmed var 
bollen i rullning!

Musikcaféet, med mat och loppis, 
kunde öppnas i december 2020. Jessie 
sticker inte under stol med att det kräv-
des hårt jobb för att få allt på plats.

Corona
fick Jessie
att satsa på
sin dröm

Att komma in på Jessies ska kännas som att kliva
in i ett vardagsrum och i princip allt i lokalen är 
begagnat som Jessie van der Zwan hittat på olika 
bortskänkessidor på nätet.

Detaljer ger Jessies 
en hemtrevlig 

känsla.



VÅRT HUDDINGE 1 2021 37

FOTO: ANDERS NILSSON

– Det har varit supermycket pap-
persarbete med alla tillstånd och att 
anpassa lokalen efter krav och regler. 
Men jag har fått mycket hjälp av  
kommunen, arbetsförmedlingen,  
Nyföretagarcentrum och verksamt.se.

Via Nyföretagarcentrum har Jessie 
fått en mentor, Hanna Halpern, som 
kan restaurangbranschen och fungerar 
som värdefullt bollplank.

Jessie vill skapa en mötesplats och 

är öppen för samarbeten med 
alla slags kreatörer, konstnärer 
och musiker.

– Jag känner många i musik- 
branschen och när vaccineringen 
kommit igång hoppas jag kunna bjuda 
in till quiz och musikkvällar. Tills dess 
har jag fått tänka om, och har exempel-
vis Linda Bengtzing som gästkonstnär 
istället för gästsångerska!

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

Att komma in på Jessies ska kännas som att kliva
in i ett vardagsrum och i princip allt i lokalen är 
begagnat som Jessie van der Zwan hittat på olika 
bortskänkessidor på nätet.

Hembakt gofika och 
lättare maträtter 
finns på menyn.



Upplevelsen/ Flottsbro

Äntligen snö i coronasäkrad backe 
Säsongen 2019/2020 kom det så lite snö att endast 
barnbacken kunde hållas öppen. Men när den här 
artikeln skrivs ligger det snö i Flottsbrobacken  
och snökanonerna går för fullt. 
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Om det betyder att alla fem 
nedfarter kan hållas öppna på 
sportlovet är för tidigt att säga, 

men anläggningschef Andreas 
Häggqvist är optimistisk.

– Tävlings-, barn- och knattebacken 
är öppna redan nu. Jag hoppas att kylan 

ska räcka även till återstående två  
nedfarter, säger han.

Antalet besökare kommer att 
regleras utifrån hur många av backens 
nedfarter som är öppna. Tumregeln är 
enkel: Ju färre nedfarter, desto färre 
parkeringsplatser kommer att finnas 



VÅRT HUDDINGE 1 2021 39

FO
TO

: A
N

D
ER

S 
N

IL
SS

O
N

Äntligen snö i coronasäkrad backe 

Mer info  
om öppettider  
med mera på 

flottsbro.se och 
Facebook.

tillgängliga. Även möjligheten att hyra 
utrustning hänger samman med antalet 
öppna nedfarter.

– Den som vill hyra utrustning  
måste förboka på nätet, säger Andreas 
Häggqvist.

– Matsäcksrummet hålls stängt så det 
finns ingen värmestuga utan gästerna 
får hålla till på våra utomhusytor. 
Värdshuset är öppet, men endast 
för restauranggäster och max fyra  
i sällskap.

 I liftkön gäller en skidstavs avstånd. 
Och i liftarna åker man antingen själv 

eller tillsammans med någon man  
normalt umgås med.

Tillgången på toaletter är också 
begränsad till följd av pandemin, så 
Andreas Häggqvist uppmanar alla gäs-
ter att planera sina toalettbesök.

– Sedan är det upp till gästerna att 
följa de råd och rekommendationer som 
gäller och att ta till sig det vi på olika 
sätt vill förmedla. Gör man det, så finns 
det goda förutsättningar för härlig skid-
åkning, säger han och håller tummarna 
för fler dagar med minusgrader.

MIKAEL JEPPE
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Upplevelsen/ Vinteraktiviteter

LÄNGDSKIDÅKNING
Visättra sportcenter har flera 
preparerade skidspår, varav ett 
elljusspår på 2,5 km.
Ågesta har producerat konstsnö på 
flera preparerade skidspår varav tre 
följer elljusspåret genom skogarna 
söder om Ågesta friluftsgård. Det är 
också möjligt att åka på golfbanan.
Segeltorp har två spår varav ett 
elljusspår på 2,5 km.
I Balingsta finns ett vackert 
naturspår. Tänk på att parkera 
så att utryckningsfordon och 
hästtransporter kommer fram.  
Det är parkeringsförbud på 
Balingsta allé men det finns flera 

parkeringar vid sidan 
om allén. Du får inte 

köra i hagarna så 
att du stör eller 
skrämmer hästarna 

Aktuell info på 
skidspar.se.

Den här vintern liknar inte någon annan. Här är 
några tips på vad du kan göra utomhus. 

Ute är det nya inne

Tänk på att 
förutsättningarna 
snabbt kan ändras 

med nya pandemiregler. 
Ta för vana att kolla upp 
öppettider och eventuell 
stängning innan du åker iväg. 
Omklädningsrummen 
är stängda. Mer info på 
huddinge.se/corona.

Vinterförberedelser i Ågesta.

UTFÖRSÅKNING
Flottsbro har producerat massor av 
snö. Tävlingsbacken, barnbacken 
och knattebacken är öppna, men 
kontrollera innan du åker dit.

SKRIDSKOR
Visättra sportcenters bandyis och 
utomhusrinken i Trångsund är 
öppna för allmänhetens åkning och 
organiserad föreningsidrott. Tider 
finns under allmänhetens åkning  
på huddinge.se.

FOTBOLL OCH ANNAT
Vinterfotbollsplaner på Segeltorps 
IP, Källbrinks IP, Visättra sportcenter 
och Nytorps mosse IP har öppet för 
organiserad föreningsidrott  
och för allmänheten. Läs mer på 
sidan 43.

LEKA OCH ÅKA PULKA
Lekparker är kul året runt liksom 
skogen. Pulkabackar finns i nästan 
varje område, tänk på att hålla 
avstånd. Här finns några extra bra:
→ Sundby gård
→ Sjötorpsparken
→ Fullerstaparken
→ Stortorpsparken
→ Flottsbro
→ Solhagaparken
→ Rosendalsparken

UT OCH VANDRA
Ta på ett par rejäla varma kängor 
och ge dig ut på vandring i 
naturreservaten. På naturkartan.se/
huddinge hittar du var de finns.  
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Daniel Karlsson  /Krönikan

helgen fyllde 
jag 42 år. 
Jag känner 
mig ung, 
stark och 

rörlig. Visst, att ha tre små 
barn gör att mitt humör 
ofta känns som kulan i ett 
flipperspel. Att få tvärbyta 
riktning till okänd mark 
när man minst anar det 
och när man vill ha stillhet 
lägger någon i ett nytt 
mynt.

 I övrigt mår jag bra och 
är i god form,  men jag kän-
ner ofta en enorm frustra-
tion. När jag ser personer 
som är lika gamla som jag, 
även yngre, som knappt 
orkar bära matkassarna 
mellan affären och bilen. 
Medmänniskor som inte 
är förmögna att gå upp 
för trappor utan att ta en 
paus. Missförstå mig inte, 
jag klandrar ingen utan 
reflekterar enbart på vad 
samtiden gör med oss. Vi 
blir orörliga, lata och mår 

sämre psykiskt. Jag minns 
när mina barn pratade 
med min mormor, och hon 
berättade att hon gick åtta 
kilometer till skolan varje 
dag när hon var liten. Hon 
har alltid varit ett piggt 
yrväder och det är först nu 
vid 86 års ålder som hon 
börjar få krämpor. 

JAG EFTER LYSER INTE 
stenhård träning, utan 
att hitta den där äkta 
rörelseglädjen. Gärna i 
samband med vistelser ute 
i naturen. Att ta del av stu-
dier om vad naturvistelser 
gör med oss är fascine-
rande, och en stor grund 
till att jag alldeles strax ger 
mig ut på min 1064:e löp-
dag på raken här i Trång-
sunds naturreservat. Jag 
är ingen förespråkare av 
att allt var bättre förr utan 
tror på en sund relation 
mellan att leva i nutid och 
att finna rörelseglädje. 
Jag vill inte bli orörlig. Jag 

Prenumerera
inte på onödiga
sjukdomar

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

Våra 
krönikörer

vill inte bli tungandad vid 
minsta ansträngning och 
jag vill inte vara i för dåligt 
skick för att kunna ge mig 
ut på äventyr med mina 
barn. De förtjänar en frisk 
pappa precis lika mycket 
som jag ibland förtjänar 
att ligga strandad i soffan 
framför en Netflix-serie. 
Jag är för den sunda mixen 
av rörelse, träning och 
livsnjutning. Så att vi kan 
njuta fullt ut som männi-
skor. Belöna dig själv med 
en god middag, eller något 
annat, efter din rörelse. Bli 
inte någon som tvingas att 
prenumerera på onödiga 
sjukdomar. Du förtjänar så 
mycket mer än så.

Daniel
Karlsson

”Jag är ingen  
förespråkare av att  

allt var bättre förr utan 
tror på en sund relation 

mellan att leva i  
nutid och att finna 

rörelseglädje.”

I

Hör även 
Daniel  

i podden  
Älskade  

Huddinge, 
finns där  

poddar finns 
och här: 

huddinge.se/
huddinge- 

poddar
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UTSTÄLLNINGAR  
I FLYGELN
UTSTÄLLNINGAR i Flygeln  
på Fullersta Gård: 
→ Helena Pehrsson ställer ut 
akvarell på träpannå och Kim 
Stensland oljemålningar på duk 
(To be continued ... ). Utställningen 
pågår 20/2– 7/3. Vernissage lördag 
20/2 kl. 12–16. 
→ Installation – flykt och linjer 
av Mattias Wallin, Miriam Louise 
von Schantz och på övervåningen 
Mångfald – akvarell och akryl av 
Michael Schrammel. Vernissage 
lördag 13/3 kl. 12–16. Utställningen 
pågår till och med 4/2.
Flygeln håller öppet lördag och 
söndag kl. 12–16. Just nu får endast 
fyra personer i taget vistas i lokalen, 
gäller även vid verinssage. Mer info: 
huddingekonstnarsklubb.se.

LITOGRAFIER
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: 
litografiskamuseet.se.

VIKTOR KOPP STÄLLER UT 
PÅ FULLERSTA GÅRD
 ”BÖRJAN OCH SLUT” – utställning 
av Viktor Kopp på Fullersta Gård 
till och med 14/3. Hans målningar 
känns igen på hans unika sätt att 
kombinera det abstrakta och det 
som föreställer något, i samma 
målning. Du kanske har sett Kopps 
målningar med chokladkakan som 
motiv, till exempel. I utställningen 
på Fullersta Gård ingår flera 
exempel där bakgrunden varken är 
ett landskap eller en rymd – utan ett 
slags ingenting, med ett motiv på.  
Fri entré. Öppettider och info: 
fullerstagard.se.

UPPTÄCK HEMOMRÅDET 
MED HISTORISK APP
"UPPTÄCK HISTORIEN" – lär känna 
området där du bor på promenaden 
eller löprundan med en mobilapp 
som skapats i samarbete med 
Stockholms Länsmuseum. 
Appen erbjuder kulturhistoriskt 
intressanta berättelser om platser 
som passeras längs olika slingor 
i Huddinge kommun. Appen 
laddas ner gratis i Apple Store och 
Google play. Mer info: huddinge.se/
upptackhistorien.

SPÄNNANDE HISTORIA  
I DIGITAL UTSTÄLLNING
STOCKHOLMS LÄNSMUSEUMS  
digitala utställning ”Platsen 
utanför” låter dig upptäcka 
Huddinges spännande historia  
och kulturarv, genom unika  
platser laddade med hemliga,  
fula eller smärtfyllda berättelser 
från förr. Besök utställningen  
på platsenutanfor.se. Stockholms 
Länsmuseum erbjuder även 
möjlighet att lyssna på berättelser 
om rysslägret i Lissma, om de 
sovjetiska flyktingar som hamnade 
i Lissma efter att de lyckats fly från 
de tyska tvångsarbetslägren i det 
ockuperade Norge. Under flera 
decennier var det ingen som talade 
om ”rysslägret” i Lissma. Mer info: 
Podden Rysslägret i Lissma och 
hemligstämplat.nu.
 
BARNKULTUR
PROGRAMMET med kultur-
aktiviteter för barn i Huddinge 
kommun kommer att uppdateras 
efterhand under våren. Allt är 
kostnadsfritt för publiken – men  
du behöver ofta förboka din plats. 
Mer info: huddinge.se/barnkultur.

FÖRANMÄLAN TILL 
FRITIDSGÅRDAR
FRITID FÖR UNGA: Fritidsgårdar och 
Kultopia har öppet med begränsat 
antal besökare. Du måste föranmäla 
dig innan du går dit.

FRITIDSGÅRD  
PÅ INSTAGRAM
HUDDINGE KOMMUNS digitala 
fritidsgård håller öppet varje 
onsdag–fredag mellan kl. 18 och 20 
på instagramkontot UngHuddinge. 
Fritidsledare och inbjudna gäster 
håller olika livesändningar på 
kontot. Mer info: huddinge.se/
unghuddinge/digital-fritidsgard.

Viktor Kopps Symbol and Sign: 
Two Points of Entry, 2020.
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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.

COVID-19
Arrangörerna för varje 
evenemang ansvarar för 
att anpassa efter regler och 
rekommendationer kring 
covid-19. Ta alltid reda på 
aktuell information på 
respektive anläggnings 
webbsajt eller kontakta dem 
innan besök. Kom ihåg att 
stanna hemma om du är sjuk, 
hålla avstånd på plats, både till 
andra deltagare och personal.  

PLANERA BESÖK  
PÅ BIBLIOTEKEN
NÄR DENNA tidning produceras är 
biblioteken i centrala Huddinge, 
Vårby och Skogås öppna vardagar 
klockan 10–18 med begränsat antal 
besökare. Planera ditt besök och 
stanna bara en kort stund.

HEMLEVERANS  
AV BÖCKER
DEN SOM ÄR över 70 år, tillhör en 
riskgrupp eller är sjuk kan beställa 
hemleverans av böcker och andra 
medier. För att kunna använda 
tjänsten krävs ett bibliotekskort hos 
Huddinge Bibliotek. Beställningen 
kan göras på webben eller genom 
att ringa närmaste bibliotek.
Hämtpåsar kan beställas av alla som 
inte vill eller kan besöka biblioteken 
under pandemin. Den förbeställda 
påsen hämtas upp på eller utanför 
biblioteket. Beställningen kan du 
göra på webben eller genom att 
ringa ditt närmaste bibliotek:  
bibliotek.huddinge.se.

HÅLL KOLL PÅ  
HUDDINGE.SE/LOV
På huddinge.se/lov finns  
tips på saker som både barn 
och ungdomar kan göra 
under sportlovet. 

PODCAST FÖR 
FÖRENINGAR
REGISTRERADE FÖRENINGAR 
kan göra en egen podcast i en ny 
poddstudio i Kulturhuset hos Folkes 
i Huddinge centrum. Boka via 
fritid@huddinge.se eller på 
08-535 317 34. Privatpersoner, 
företag eller annan organisation kan 
också boka poddstudion, det görs 
via Folkes på info@folkesevent.se 
och 08-711 88 00.

TRÄNA SVENSKA  
ONLINE
VILL DU TRÄNA SVENSKA? Var med 
i bibliotekets språkcafé online! Vi 
träffas varje tisdag mellan kl. 10 
och 11. Vi har bara paus när det är 
skollov. Du föranmäler dig till varje 
tillfälle som du vill vara med.  
När du har anmält dig, får du 
instruktioner och en länk till 
språkcaféet, till din e-post. Du 
behöver inte ha Teams installerat  
på din dator eller telefon för att 
delta. Anmäl dig via e-post till: 
bibliotek@huddinge.se. Mer info: 
bibliotek.huddinge.se. 

TRÄNINGSTIDER  
FÖR ALLA
HUDDINGE KOMMUN erbjuder 
flera öppna, trygga platser 
att träna på, bland annat 
tänds flera fotbollsplaner för 
”allmänhetens träning”. Tanken 
är att ytan ska användas för all 
möjlig träning. Dessa planer 
tänds upp: Annerstaskolans BP, 
Visättra Sportcenter, Sörskogens 
IP, Vårbyparkens IP, Vreten 
BP, Kvarnbergsskolans IP och 
Mörtviksskolans IP. Öppettider: 
Måndag–torsdag kl. 16.30–22  
med belysning och lördag–söndag  
kl. 8–15 utan belysning. Pågår  
så länge vädret tillåter.  
Läs mer på: huddinge.se/
allmanhetensidrott. FO
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UTOMHUSGYM FÖR 
GRATIS TRÄNING
DET FINNS NATURGYM av stockar 
och trämaterial och utegym som har 
maskiner som 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.



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

FÖLJ OSS I VÅRA SOCIALA KANALER

 Häng med 
   i #huddinge-
hållerut! 

Nya avsnitt i 
podden Älskade 
Huddinge

Lyssna på 
podden Älskade 
Huddinge där 

folk från Huddinge 
berättar om sin plats och 
varför de har sitt hjärta i 
Huddinge. Just nu finns 
fem avsnitt med Björn 
Öijer, Daniel Karlsson, 
Gladys del Pilar, Habib 
Iddrisu och Rihab Garci. 

Information  
om coronaviruset 
på huddinge.se
Nyheter om covid-19,  
vaccination och 
aktuell påverkan 
på kommunens 
verksamheter 
hittar du på: 
huddinge.se/
coronaviruset.

Lyssna på  
Vårt Huddinge
Vårt Huddinge finns 
också inläst. Att lyssna 
på en inläst Vårt 
Huddinge är ungefär 
som att lyssna på radio: 
huddingetaltidning.se/
varthuddinge. Den finns 
också som mobil app. 
Klicka på Publikation, 
installera och välj Vårt 
Huddinge.

Nästa nummer  
ute vecka 18
Nästa nummer av  
Vårt Huddinge kommer 
till dig från och med 
vecka 18.

Vad gör du för att hålla ut under 
pandemin? Det kan vara svårt att 
vara duktig och orka när det inte 
finns något tydligt slut. 

Därför vill Vårt Huddinge peppa 
alla er som är duktiga men kanske 
kroknar ibland. Var med du också 
och dela med dig av dina bästa tips 
för hur vi ska orka hålla ut ända till 
pandemins slut. 

Gör det på sociala medier med 
hastag #huddingehållerut och tagga 
@huddinge_kommun eller mejla 
till varthuddinge@huddinge.se.

Daniel Karlsson 
upptäcker naturen
med barnen och 
hunden.

Gladys del Pilar 
tipsar om snabblagad 

läcker mat.

Miljöklubben, som vann
Miljöpriset 2020, tipsar 
om fika i skogen med 
skräpplockarpåse.

Huddinges påhittige naturguide 
Richard Vestin tipsar om sportfiske.


