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Inledning

Huddinge 
sätter vi 
trygghetsfrå-
gorna högt 
på dagord-

ningen. Anledningen till 
det är enkel: det finns 
nästan inget som begrän-
sar människors frihet mer 
än känslan av otrygghet. Vi 
behöver statens hjälp med 
fler poliser och skärpta 
straff inte minst för att 
komma åt den gängrela-
terade brottligheten, men 
det finns mycket vi kan 
göra och som vi gör i  
kommunen.

I HUDDINGE SK A man 
våga sig ut i motionsspåren 
trots att timmen har blivit 
sen. Man ska våga skicka 
sina barn till skolan utan 
att vara orolig för att de blir 

av med vare sig mobiltele-
fon eller kläder.

TILLSAMMANS MED lokal-
polisen, fastighetsägare, 
brandförsvaret och vårt 
aktiva föreningsliv jobbar 
vi för att förebygga och 
bekämpa brottslighet och 
otrygghet. Man samlar in 
data, analyserar lägesbil-
den och kommer fram 
med insatser och åtgärder 
som är relevanta för den 
problematik som finns i 
Huddinge. 

I ÅR ETS BUDGET stärker 
vi satsningen på trygghets-
skapande åtgärder med 
ytterligare tio miljoner 
kronor per år under tre 
års tid. Det handlar om 
konkreta åtgärder som ger 
effekt – allt ifrån pengar till 

I

”I årets budget stärker 
vi satsningen på trygg-
hetsskapande åtgärder 

med ytterligare tio 
miljoner kronor per år 

under tre års tid.”


fler trygghetskameror eller 
trygghetsvärdar i våra cen-
trum till sociala åtgärder 
som lov- och läxverksam-
het för ungdomar, föräld-
rarådgivning och mobila 
fritidsledare. 

Vi jobbar mycket med 
utemiljöerna i Huddinge. 
De ska vara upplysta och 
trygga – fria från höga 
buskar och sly.

Tillsammans med annat 
som är viktigt för trygghe-
ten: en bra skola, menings-
fulla aktiviteter på fritiden, 
kraftsamlar vi nu för att 
förebygga och bekämpa 
otrygghet. 

Daniel 
Dronjak (M)
Ordförande  
i kommun-
styrelsen

daniel.dronjak@
huddinge.se

Huddinge
kraftsamlar 
för att öka
tryggheten

Bäst i Huddinge just nu

Daniel:  Lokalpolisen  
i Huddinge som sliter för  

vår trygghet varje dag och som 
bidrog till att Vårbynätverket 

knäcktes.
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Rekoringar är en växande folkrörelse. Varannan onsdag möts producenter och  
konsumenter på en parkeringsplats i Flemingsberg.

Allt fler ger sig ut i skog och mark i corona- 
tider, bland annat för att fågelskåda.

Möt familjen som har förverkligat sin 
månskensbondedröm.



En av oss/ Hudda Hussein Maygag
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13-åriga Hudda Hussein Maygag har bott 
hela sitt liv i Skogås som hon tycker är ”mer än 
bara bra”. Hudda gillar att röra på sig och ger nu alla 
möjlighet att upptäcka Skogås och få motion med 
en ShapeRunnerbana i form av en sköldpadda.

Hudda berättar att hon i somras gick 
till Sommartorget i Skogås tillsammans 
med sina vänner och kusiner för att rita 
banor och delta i tävlingen om Hud-
dinges första ShapeRunnerbana.

– Jag såg att vägarna i Skogås bildade 
ett slags sköldpaddsskal och att de 
andra kroppsdelarna kunde läggas till. 

Huddas förslag vann tävlingen och 
banan finns nu att ladda ner som app. 
Motionsrundan Sköldpaddan är 3,7 
kilometer lång och startar vid Sko-
gås Racketcenter. Slingan går bland 
annat förbi Härbreparken, lekplatsen 
Savannen och Vretens bollplan. Appen 
ger röstanvisningar och den som följer 
Sköldpaddan får röstinstruktioner av 
Hudda som också tipsar om aktiviteter 
för lek och idrott.

HUDDA SPENDER AR MYCK ET tid ute.
– Jag tycker att man mår bra av att 

röra på sig. Kroppen påverkas positivt. 
När man väljer att röra på sig har man 
också möjlighet att göra något man är 
intresserad av. Själv spelar jag fotboll på 
fritiden.

Huddas favoritplats längs Sköldpad-
dan är området längs Racketcenter.

Huddas sköldpadda får
fler att upptäcka Skogås

– I närheten av den finns en väldigt 
stor park med två stora fotbollsplaner, 
tennisbana och en simhall.

Hudda Hussein Maygag har ritat en ShapeRun-
nerbana. Följer man den blir man guidad av 
Huddas röst till olika platser i Skogås samtidigt 
som man får motion och frisk luft.

Sköldpaddan har  
tagits fram i ett 

samarbete mellan 
Huddinge kommun 

och Ramboll, ett 
stiftelseägt bolag 
som arbetar med 

samhällsutveckling. 
Mer att läsa om  

ShapeRunner finns  
på  https://se.ram-

boll.com/shape-
runner



Aktuellt
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Minnesvärda 
festligheter trots 
pandemin
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Kampanjen Luften 
är fri ska få f ler att 
testa friluftsliv
Pandemin har fått många 
att upptäcka hur härligt 
det är att vistas ute i 
naturen. 2021 är utsett 
till Friluftslivets år av 
organisationen Svenskt 
Friluftsliv och stöttas av 
Naturvårdsverket. 

Med kampanjen 
Luften är fri vill de 
få fler människor att 
pröva friluftsliv och 
öka medvetenheten om 
friluftslivets värden och 
allemansrätten.

Huddinge kommun 
hänger också på och gör 
extra många satsningar i 
år på trygga upplevelser i 
naturen. Att ha kunskap 
om allemansrätten är 
viktigt för den som vistas 
ute i skog och mark. 
Några som är bra på det 
är Huddinge scoutkår 
som i ett reportage i 
tidningen berättar om 
hur de lever som de lär.

Att skåda fågel har 
blivit omåttligt populärt 
och i Huddinge finns 
många utmärkta platser 
för att titta på grågås, 
sångsvan och snatterand 
eller andra mer ovanliga 
arter.

Det gäller att fortsätta hålla ut 
och att följa Folkhälsomyndig- 
hetens råd och restriktioner,  
konstaterar Camilla Broo,  
kommundirektör i Huddinge.

– Jag förstår att det kan kännas 
tungt med ännu en sommar med 
restriktioner, men var rädda om 
varandra. Ska du träffa vänner 
eller släkt, gör det utomhus på 
tryggt avstånd!

– I vår vackra kommun finns 
fantastiska möjligheter att vistas 
utomhus utan att behöva trängas 
oavsett om man vill ströva 
omkring i skog och mark, ta sig 
ett dopp, sätta sig ned i gröngrä-
set med en picknickkorg eller 
känner för att spontanidrotta.

Det kommer som det ser ut nu 
inte att vara möjligt att besöka 
stora midsommarfiranden och 
studentutspring, menar hon.

– Men det är viktigt för oss 
att våra avgångselever får en fin 
avslutning. Gymnasieskolorna 
arbetar intensivt för att hitta 
alternativa former för firande. Vi 
tror att det blir en fin och minnes-

värd avslutning trots allt, säger 
Camilla Broo.

Alla anställda inom 
vård och omsorg har 
fått erbjudande om 
vaccination. Detta är 
dock inte samma sak som 
att alla har fått vaccin eftersom 
det gäller en ny prioriteringsord-
ning sedan 19 mars.

– Ett antal medarbetare som 
har fått en första fått dos av Astra 
Zenecas vaccin väntar, precis som 
alla andra under 65 år i samma 
situation, på att få en andra dos 
av något av de andra vaccinen.

Huddinge kommun kan inte 
säga hur många medarbetare 
inom vård och omsorg som har 
vaccinerat sig, men erbjudandet 
gick ut till alla och det var möjligt 
att vaccinera sig på arbetstid.  

– I dagsläget planeras ingen 
ytterligare personalvaccination, 
de som ännu inte har fått sin 
sin spruta kommer att erbjudas 
vaccination i den fas de tillhör 
utifrån Folkhälsomyndighetens 
prioritering.

Det som i våras var en närmast absurd 
tanke är nu verklighet. Pandemin rullar 
på med fortsatt hög smittspridning 
på sina håll. Vaccineringen och den 
stundande sommaren inger dock hopp.

Bra tips på fina upplevel-
ser i Huddinges natur och 

vandringsleder varav några 
anpassade för barnvagn och 
rullstol hittar du på natur-

kartan.se/huddinge
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Eleverna i årskurs 3 
på Vårbackaskolan, 
Vårbyskolan och 
Grindstuskolan kan 
titulera sig författare.

Alla har nämligen bidragit med 
en egen berättelse på temat 
superhjältar till boken Super-
hjältar i Vårby Gård som finns att 
låna på Vårby bibliotek.

– Det var roligt, kul och spän-
nande, säger Aleksandar Tesic 
vars berättelse handlar om en 
djurhjälte som räddar djur från 
elaka gubbar som fångat dem 
och placerat dem på zoo där de 
inte vill vara. 

Även Enise Tiftikci tycker det 
var kul att bidra till boken.

– Jag skrev om Donald Trump 
som tog en av oss superhjältar, 
men hennes vänner räddar 
henne.

Vetskapen att deras berättelser 
skulle komma ut i bokform har 
ökat elevernas skrivglädje.

– Alla har varit väldigt positiva 
och lagt ner många timmar på 

sina berättelser, bearbetat och 
skrivit om, säger klasslärare 
Therese Rågmo. 

Det är andra året som årskurs 
3 i Vårby skrivit en bok i sam-
arbete med Vårby folkbibliotek 
och författaren Maria Frensborg. 
Bokprojektet är ett led i skolor-
nas språkutvecklande arbete där 
eleverna bidrar utifrån sin nivå 
och förmåga.

– Det är väldigt roligt 
att samarbeta med elev-
erna, och ännu roligare 
hade det förstås varit om 
vi hade kunnat träffas på rik-
tigt. Men efter omständigheterna 
har det fungerat bra att ses digi-
talt, säger Maria Frensborg som 
coachat eleverna i skrivandet.

– Eleverna är fulla av idéer 
och har mycket kunskap och 
åsikter om superhjältar. Det är 
ett tacksamt ämne som triggar 
dem att fundera kring vem som 
är en superhjälte. Är det bara de 
som kan flyga eller är det vanliga 
människor i världen som gör bra 
saker för varandra? 

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

Enise Tiftikci och Aleksandar Tesic har redan nya berättelser på gång efter att ha
skrivit om superhjältar. Klassläraren Therese Rågmo ser att bokpojektet ökat 
elevernas skrivglädje och kreativitet. 

Elever i Vårby ger ut 
bok om superhjältar

Aktuellt

Det finns 1 749 cykel-
ställsplatser i stations-
nära områden i Huddinge 
kommun, varav 612 vid 
Huddinge station. 
(Huddinge kommun)

1 749

Ok att störa när 
någon far illa
Det är hundra år sedan 
kvinnor fick rösta för  
första gången. Detta 
uppmärksammas 
nu i Huddinge med 
kampanjen ”Kvinnors 
rösträtt 100 år – hur långt 
har vi kommit?”. 

Känner du oro för 
någon eller behöver du 
själv hjälp? Du kan få råd 
och stöd, bearbetande 
samtal och skyddat 
boende vid behov. 

 Kvinnojouren Huddinge, 
08-746 75 53, kvinno- 
jourenhuddinge.se.

 Kraftbyrån, för dig som 
är upp till 20 år. Info och  
chatt: kraftbyran.nu. 
Sociala medier, sök på 
kraftbyran.

  Huddinge kommun,
08-535 316 10, måndag–
onsdag kl. 9–11 och 13–15, 
torsdag kl. 13–15, fredag 
kl. 9–11. Kvällar, nätter 
och helger: Socialjouren, 
020-70 80 03. Ring 112 om 
det är akut.

Dörrskylten Var god stör! 
ska få fler att störa vid 
kränkningar och våld.



Stockholms cykelvänligaste arbetsplats, var 
finns den? Frågan ska besvaras 2021 med 
hjälp av en tävling. Målet är att minst fem 
Huddingeföretag ska delta.

– Klimataspekten är viktig, men 
tävlingen är också bra ur ett 
folkhälsoperspektiv. Företagen 
som är med får både en starkare 

miljöprofil och friskare medar-
betare, säger Jonna Lindblom, energi- 

och klimatrådgivare hos Huddinge 
kommun.

Tävlingen är en del i projektet 
Cykelvänligast som finansieras med 
EU-medel och omfattar företag i flera 
Stockholmskommuner.

Företag som vill delta i tävlingen, för 
att öka cyklandet bland sina anställda, 
registrerar sig via cykelvanligast.se. 

– Det ska finnas en ansvarig på 
företaget, det kan vara någon som 

Huddingeföretag kan 
bli cykelvänligast 
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För mer info  
och anmälan till 

tävlingen, gå in på 
cykelvanligast.se

Aktuellt

 M I K A E L J E PPE

brinner för cykelresor eller någon i 
ledningsgruppen beroende på hur stort 
företaget är, säger Jonna Lindblom.

– Det ska också göras en resvaneun-
dersökning bland företagets anställda 
och tas fram en plan för vad som behö-
ver göras för att få fler att cykla mer. Det 
här kan vi stötta företagen med. 

 
FÖR ATT VINNA SK A man inte bara 
uppfylla så många kriterier som 
möjligt, utan också så bra som möjligt. 
Finns det exempelvis tjänstecyklar på 
företaget, möjlighet att duscha eller 
garage där de anställda kan låsa in 
cykeln? Vinnare utses i tre kategorier: 
Cykelvänligaste, Årets nykomling 
och Årets cykelidé. Och vinnarna får 
förutom äran var sitt inramat diplom. 
Resultatet sprids dessutom i många 
olika kanaler.

– De som deltar får fri rådgivning via 
mejl och telefon. Vi kan också komma 
ut och stötta beroende på hur det ser 
ut med restriktioner kring pandemin, 
säger Jonna Lindblom och berättar 

att det inom projektets ram även 
anordnas inspirationssemina-

rier via webben.
Tanken är att företagens 

cyklande ska rulla på även 
efter projekttidens slut.



Unga mot inbrott. Agaton Winfridsson, Christoffer Hallgren och 
Linus Hasselkvist samtalar med kommunpoliserna Anna Schelin 
och Jan Dagquist på parkeringsplatsen vid Huddinge kyrka innan 
de ger sig ut på inbrottsspaning i sina A- och EPA-traktorer och 
mopedbilar. Bilden togs 8 april kl. 15.45.

Bilden/ Anders Nilsson
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Aktuellt

Ungdomar som vill 
vara med i Unga mot 
inbrott kan kontakta 
Huddingepolisen på 
010-564 65 12 eller 

010-564 64 18.

Ett 15-tal ungdomar i bland annat A-traktorer och 
mopedbilar patrullerar regelbundet Huddinges 
gator i jakten på inbrottstjuvar.

Än så länge har de inte sett något 
misstänkt, men bilarnas blotta 
närvaro kan avskräcka från brott, 
menar kommunpolis Anna Schelin.

– Synlighet är a och o. På det här 
viset har motorburna ungdomar något 
meningsfullt att göra, de får också 
uppskattning av allmänheten och inte 
bara skäll för att de ibland bromsar upp 
trafiken eller låter, säger hon och berät-
tar att allmänheten ibland swishar 
bensinpengar till ungdomarna.

DET VAR ETT nyhetsinslag om brotts-
spanande ungdomar i Storuman som 
fick Anna Schelin att gå igång på alla 
cylindrar. I Huddinge finns sedan 
tidigare grannstödsbilar med pensio-
närer som kör omkring på dagtid. Hon 
kollade med ”chefen” om det kunde 
vara någon idé att testa något liknande 
med ungdomar, fast på andra tider.

Snapchatgruppen Unga mot inbrott, 

Unga bilister tjuvspanar 
där polisen bland annat lägger ut infor-
mation om var det sker inbrott, starta-
des i november. Nu patrullerar ungdo-
mar i EPA- och A-traktorer, mopedbilar 
och vanliga bilar, Huddinges gator 
inom ramen för Unga mot inbrott. Den 
som får syn på något skumt kontaktar 
polisen eller ringer 112 om det är akut.

– Det är en rolig grej och ett kul sätt 
att kunna bidra, säger 16-årige Snätt-
ringebon Christoffer Hallgren som  
spanar efter tecken på inbrott flera 
timmar varje dag.

15-årige Linus Hasselkvist, från Glöm-
sta-Vista, håller med och beskriver sig 
själv som något av en ambassadör för 
motorburen ungdom.

– Jag åker någon timme nästan 
varje dag. Det är kul och så träffar jag 
kompisar.

De flesta som är med är unga killar, 
men i gänget finns också två tjejer.

M I K A E L J E PPE

Onlinekonserter med högklassig jazz
Pandemin sätter stopp för vårens livekonserter och festivaler 
med publik, men Huddinge jazzförening och Huddinge 
kommun bjuder i stället på två digitala konserter med 
högklassig jazz och blues: Hans Backenroth Q och Violet 
Green. Förutom onlinekonserterna planeras en intervjupodd 
med intressanta personer som berättar mer om Huddinge 
Jazz & Blues. Konserterna kan upplevas 29 och 31 maj. För mer 
info och för  att se konserterna, gå in på huddinge.se/jazz.
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Violet green.
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Aktuellt

Huddinge kommuns 
förskolor får återigen 
bra betyg i den årliga 
förskoleenkäten. Nio av 
tio vårdnadshavare kan 
rekommendera sitt barns 
förskola. Susanne Fritz, 
verksamhetschef förskola 
på kommunens barn- och 
utbildningsförvaltning:

– Jag är särskilt 
nöjd med att 
verksamheten 
trots pandemin 
har fungerat så 
pass bra som den 
har gjort. Betygen 
som vårdnadshavarna ger 
förskolan reflekterar det 
fantastiska arbete som 
genomförs i förskolan. 

Drygt 3 000 
vårdnadshavare har 
svarat på frågor om 
den kommunala 
förskolan. Enkäten, 
som ger viktig input till 
förskolans systematiska 
kvalitetsarbete, visar att 
resultaten har förbättrats 
på tre av fyra områden 
sedan 2018. Det vårdnads-
havarna är mest nöjda 
med är tryggheten; 
minst nöjda är de med 
undervisningen och då 
främst användningen av 
digitala verktyg. 

– Det är ett område 
som förvaltning, 
rektorer, enhetschefer 
och medarbetare 
arbetar vidare med. 
Vi behöver också bli 
bättre på att berätta för 
vårdnadshavarna vad 
det är för undervisning 
och lärande som pågår 
i förskolan och hur 
de digitala verktygen 
används, säger Susanne 
Fritz.

Förskolan  
får toppbetyg  
– igen!

Unga bilister tjuvspanar 
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Agaton Winfridsson, Christoffer Hallgren och Linus Hasselkvist 
patrullerar Huddinges gator i jakten på inbrottstjuvar. Initiativet Unga 
mot inbrott sprids både inom och utanför Södertörn.

42
Även cykelstölderna har 
minskat, men inbrotten 
i fordon har ökat från 
175 till 214 under samma 
period.

42 inbrott i bostäder 
gjordes 1 januari–31 mars 
i år. Det är en rejäl 
minskning mot 2020 då 
91 inbrott utfördes under 
samma period. 

214
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De lever
drömliv 
i Lissma

Reportage/ Smart och hållbart
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De lever
drömliv 
i Lissma

TV-serien Mandelmanns gård är en stor 
inspirationskälla för månskensbönderna 
på Kastellets Gård i Lissmadalen. De har 
gått all-in i en tid av ökat intresse för 
självhushållning.
– Målet är att bli så självförsörjande  
som möjligt, säger Karin Linder som 
arrenderar gården tillsammans med  
sin sambo, Daniel Holmkvist.

text & foto M I K A E L J E PPE 
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e flyttade in för ganska exakt tre 
år sedan efter att ha besökt går-
den en snöig vinterdag. Kastellets 
Gård, som ligger i Länna natur-
reservat och ägs av Huddinge 
kommun, hade stått tom i flera år 
och var i behov av kärlek, men de 

lät sig inte nedslås utan såg möjligheterna. Gården 
ligger dessutom nära både Länna handelsplats och 
endast 17 minuter till Stockholm city.

– Wow! tänkte jag när vi var här och kollade, 
säger Karin Linder.

DE HAR VANLIGA jobb vid sidan om alla sysslor 
på gården. Hon är föräldraledig marknadsförare 
och han arbetar med värdering och analys av 
fastigheter. Hon har alltid varit intresserad av djur, 
odling och ett liv på landet, medan han har vuxit 
upp på en gård i Småland. Det var tre i familjen när 
de flyttade in, nu är de fyra. 

– Driften tar cirka två timmar om dagen och det 
mesta av helgerna förstås. Genom åren har vi haft 
olika samarbeten för att få hjälp med driften, just 
nu har vi grannen Elias med familj som avlastar 
oss, säger Daniel Holmkvist. 

– Det är en livsstil och en 
fantastisk miljö för våra barn att 
växa upp i. De lär sig också var 
maten kommer ifrån.

DE HAR FJÄLLKOR, höns och 
två kaniner, bikupor och odlar 
grönsaker för husbehov i två 
växthus. De säljer kött, ägg och 
honung via rekoringar. På sikt 
kan det mycket väl bli en egen 
gårdsbutik och samarbete med 

” Det är en livsstil och en  
 fantastisk miljö för våra  
 barn att växa upp i.” 

D
Reportage/ Smart och hållbart

Karin Linder och Daniel Holmkvist hos fjällkorna i ladugården. Med är även Dante, sju månader, och hunden Beppe. I bakgrunden skymtar en lekkamrat till Demus. 
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skolor så att även andra barn får 
leva gårdsliv. 

– Det har snart gått tre 
år sedan vi flyttade hit från 
Enskede; vi lär oss vartefter och 
befinner oss fortfarande i en 
uppbyggnadsfas, säger Karin 
Linder.

De kan mycket väl tänka sig 
att lägga ännu mer tid på gården 
framöver, men det finns också 
en poäng i att hitta en lagom 

nivå, menar båda. De nätverkar med andra lokala 
aktörer och grannar som håller på med djur. De 
har också ett bra stöd i Daniels pappa som funge-
rar som mentor.

– De som gör det här på heltid är värda respekt. 
De kan allt från administration till hands on-sa-
ker som att meka med traktorn och att ta hand 
om sjuka djur. Som hobbybönder gör vi samma 
saker, fast i mindre skala, säger Karin Linder och 
avslutar:

– Det finns en stor kraft i Huddinges och  
Södertörns små aktörer.

Följ Kastellets 
Gård på både 

Instagram och 
Facebook.

Karin Linder och Daniel Holmkvist hos fjällkorna i ladugården. Med är även Dante, sju månader, och hunden Beppe. I bakgrunden skymtar en lekkamrat till Demus. 
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– Rekoringar leder till minskat svinn 
eftersom vi producerar utifrån beställ-

ningar, säger Huddingebon Anna 
Sundberg som förutom att hon 
tar hand om övertaliga bock-
killingar, driver ett småskaligt 

livsmedelsföretag och är spindeln 
i nätet för sju rekoringar. 
Rekoringar är en växande folkrörelse 

med lokal och närodlad mat som gör 
det möjligt för livsmedelsproducen-
ter och konsumenter att mötas utan 
mellanhänder. Såväl beställningar som 
betalningar görs på nätet medan maten 
överlämnas på främst parkeringsplat-

ser. Detta sammantaget gör att det inte 
behövs något marknadstillstånd.

– Jag och andra producenter lägger 
upp matnotiser på Facebook  som  
konsumenterna kan beställa, säger 
Anna Sundberg som som brukar bidra  
med getkött och getkorvar.

DET ÄR ONSDAGSK VÄLL på infarts-
parkeringen vid Ebba Bååts Torg i 
Flemingsberg. Ett 50-tal konsumenter 
hämtar sina beställningar: ägg, potatis, 
grönsaker, kött och mathantverk, bland 
annat en Södertörnspaj med råvaror 
från fyra olika producenter. 

Mer lokal mat 
med Reko
Så lokalt producerat som möjligt, det är 
målet för Reko Stockholm Huddinge.

Reportage/ Smart och hållbart

Bakluckeförsäljning av ägg i Flemingsberg.
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Reko står för rejäl 
konsumtion. Dialogen 
mellan producenter 

och konsumenter sker 
på Facebook.

Sara gillar
småskaligt
mathantverk
Huddingebon Sara 
Moser möter upp på 
parkeringen för att 
hämta ägg, potatis 
och ostar, men även 
viltkött.

– Jag gillar 
produkterna och själva 
mathantverket, men 
det känns också bra 
att stödja småföretag 
som vill satsa på 
närproducerat och 
kvalitet. 

Sara Moser tycker 
att det fungerar 
mycket smidigt med 
rekoringar. Hon 
beställer och betalar 
hemma i "soffan" 
och åker och sedan 
och hämtar varorna 
varannan vecka i 
Flemingsberg. 

– En gång gjorde 
jag en reklamation 
över nätet och det gick 
också jättebra, säger 
hon. 

Rekoringar är 
perfekt för den som 
gillar mat, är nyfiken 
på andra produkter än 
de som finns i vanliga 
affärer och är beredd 
att betala lite extra, 
menar hon.

– Är man det så 
tycker jag absolut att 
man ska prova. 

Producenterna har 
lämnat en parkeringsruta 
tom mellan bilarna för att 
på så sätt göra det enklare att 
hålla avstånd i coronatider.  

– Just nu är det lågsäsong, men ibland 
kommer så många som 100 personer 
för att hämta sina beställningar, säger 
Anna Sundberg.

En tanke med rekoringar är att det 
ska leda till fler lokala producenter av 
livsmedel och mathantverk.

– Det funkar, det ploppar upp fler 
och fler.

MIKAEL JEPPE

Jenny Andersen 
Salomonsson med 
en Södertörnspaj. 
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Inte ok 
ta för sig  av
kommunal 
mark
”Gerillaodlingar", 
där invånare på 
eget initiativ sätter 
spaden i kommunal 
mark och börjar 
odla, är förbjudna. 
Detta gäller även i 
skyddade områden 
som naturreservat. 
Det senare klassas som 
brott mot miljöbalken 
och kan leda till 
polisanmälan.

– Däremot vill 
vi på sikt gärna 
kunna underlätta 
för medborgare som 
vill odla och kanske 
inte har ork med en 
egen kolonilott, säger 
Caroline Alsterhed, chef 
för Huddinge kommuns 
parkenhet.

Hon berättar att det 
förs diskussioner om 
att tillfälligt upplåta 
parkmark för enklare 
former av stadsodling. 
Odlingar av det här 
slaget anses kunna 
skapa både möten 
mellan människor 
och bidra till större 
biologisk mångfald.  
Det behöver dock  
tas fram regler för hur 
det ska fungera innan 
det går att trycka på 
startknappen.

Caroline Alsterhed 
är själv en passionerad 
kolonilottsodlare sedan 
många år tillbaka. Hon 
berättar om en annan 
möjlighet:

– Det kommer 
att finnas odlings-
möjligheter i Sjödals-
parken när den är 
färdigrenoverad som 
ett nytt inslag i parken.

Tips!
6 juni kl. 13–15: 

Växtloppis på Café 

Nytorp vid Källbrink, 

Gamla Stockholms-

vägen 89. 

Vill du byta växter, ge 
eller få tips om odling?
Ansök om medlemskap i 
Facebook-gruppen ”Växter, 
Frön & Grönt i Huddinge”, 
eller starta din egen lokala 
grupp i närområdet.

Lätt som
en plätt

  om du
odlar rätt
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Att göra i maj
  Har du frösått plantor mår de bäst av 

att förbli inomhus ett tag till. Runt 6 juni 
brukar man räkna med att risken för 
nattfrost är förbi här i Huddinge.

  Om du köper prunkande 
sommarblommor och vill plantera 
ut dem nu så bör du täcka dem med 
fiberduk eller vanliga filtar och 
handdukar. Eller låt dem stå kvar  
i kruka så att de kan lyftas in i tid om 
nattfrost hotar.

  Vattna och ge även näring åt 
dina vårblommande lökväxter 

som tulpaner och narcisser 
nu när de står i blom och 
har gröna blad, så ökar du 

chanserna att de kommer igen 
nästa år. 

  När körsbärsträden blommar kan 
du sätta potatis. Sätt den helst där 
det inte vuxit potatis eller tomater 
de senaste åren. Kupa upp jord 

mot blasten när den tittar upp, så 
du får kullar i potatislandet. Odlar 

du i pallkragar eller hink gör du detta 
lättast genom att fylla på ny jord.

  Du kan så de flesta sommarblommor 
och grönssaker vars fröpåsar är märkta 
med ”direktsådd” ute i trädgården 
nu, men täck över dem mot frost med 
fiberduk eller en avskuren petflaska som 
miniväxthus så gror de bättre. Glöm inte 
att vattna!

  Ha inte för bråttom med att klippa 
gräset. Låt tusensköna, teveronica och 
svalört blomma först till humlor och 
bins glädje. När du klipper så gör det 
på en högre klipphöjd, så torkar det 
inte ut så lätt. Spara ett område, en liten 
miniäng och häpna över hur många fler 
nyttoinsekter du får.

  Rensa ogräs. Ju tidigare desto bättre. 
Rotogräsen tröttar du ut genom att 
hela tiden ta bort nya skott. Fröogräs 
bekämpar du genom att rensa bort dem 
innan de hinner blomma.

Tipsen är sammanställda 
 utifrån Huddinge-Botkyrka träd-

gårdssällskap. Du hittar fler tips på  
http://hu-bo-tradgard.org

Det har blivit populärt att odla. 
Oavsett om du har en trädgård, 
balkong eller kolonilott  
finns det mycket att odla  
och det behöver inte kosta  
så mycket. Om du vill ha  
tips eller byta plantor och 
perenner med andra kan  
du gå med i föreningar,  
gå på växtloppis eller  
gå med i lokala 
Facebookgrupper.

Odla ätbart i kruka
Brukar du köpa örter som basilika eller oregano 
i kruka i mataffären? Släng inte dem när du 
klippt ner utan plantera om i större kruka och 
ställ dem i ett soligt fönster eller på balkong 
och vattna mycket. Klipp intill bladparen så 
kommer nya blad.



Utflykten

– Ta med en påse att slänga skräp i och 
glöm inte att ta med påsen hem, säger 
Ida Kaving och kompisarna i scoutav-
delningen Fötterna som lever efter 
allemansrättens grundregel: Inte störa, 
inte förstöra.

De är ute på en endagshajk vid sjön 
Aspen i Botkyrka kommun. Efter att ha 
vandrat i ett par timmar längs Aspens 
naturstig har det blivit dags att göra 
upp eld på grillplatsen intill vattnet vid 
Lindhovs gård. De har med sig egen ved.

– Det blir mest matlådestuk i dessa 

coronatider och inga övernattningar, 
säger Ulrika Andersson, en av två vuxna 
som är med som stöd.

SCOUTER NA HAR MED sig pastasallad 
och soppa, men det vankas även våfflor 
med vispgrädde – om elden tar sig.

– Håll dig till befintliga stigar och ta 
hand om det som finns, bland annat 
som här i form av en fast grillplats, säger 
Pontus Andersson och tillägger att de 
använder sina stormkök när det inte 
finns fasta eldningsplatser.

Scouter lever 
som de lär: 
Inte störa, 
inte förstöra!
90-årsjubilerande Huddinge scoutkår 
har märkt av det ökade trycket på skog 
och mark: Mer folk, mer skräp. 

Mer info om  
Huddinge scoutkår 
finns på huddinge.

scout.se
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Scouter på vandring på Aspens naturstig: Pontus Andersson, Daniel 
Smith, Cornelis Stillberger, Tilde Bergman och Ida Kaving.

Ida Kaving och Tilde Bergman 
täljer vedstickor till brasan. 
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”Visa hänsyn i naturen”

Ida Kaving och Tilde Bergman 
täljer vedstickor till brasan. 

Bra kläder är en förutsättning för 
att vistelsen i naturen ska bli en härlig 
upplevelse, konstaterar scouterna. Det 
de säger illustreras väl av att det under 
den senaste timmen både har blåst och 
regnat, för att sedan bli uppehåll.

– Bra kompisar, umgänge och utma-
ningar, svarar de unisont på frågan om 
varför de är scouter.

Efter ett skönt lunchuppehåll vand-
rar de vidare längs den sju kilometer 
långa stigen runt sjön.

MIKAEL JEPPE

Huddinge kommuns ekologer skriver under på 
att intresset för att bege sig ut i skog och mark 

har ökat rejält under pandemin. De lägger 
mycket tid på att svara på mejl och telefon-

samtal om allt ifrån eldning, nedskräpning, 
parkeringsplatser och översvämningar till 
att någon gått vilse och behöver hjälp med att 
hitta rätt. Det betyder att andra uppgifter får stå 
tillbaka, exempelvis att ta hand om naturreservaten, 
vattenvård och arbetet med biologisk mångfald.

– Det är lite ansträngt, visa hänsyn till varandra  
och naturen, säger Richard Vestin, ekolog och 

naturinformatör.
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Allemansrätten är fantastisk. Den ger alla 
möjlighet att njuta av naturen utan att först 
fråga markägaren om lov. Detta gäller både 
på land och i vatten, så länge man håller sig 
inom allemansrättens gränser. 

Alla har rätt att 
vistas i naturen

Varken jakt eller fiske 
ingår i allemansrätten, 
det gör däremot rätten 

att plocka blommor, bär 
och svamp i naturen. Detta gäller 
dock inte fridlysta blommor och 
svampar. 

Det är även tillåtet att 
bada vid stränder, åka 
båt nästan överallt, för-
töja och övernatta något dygn i 
båten. Den som vill kan också tälta 
något enstaka dygn i naturen. 

Rör det sig om stora 
grupper med många 
tält måste markägaren 

frågas om lov eftersom 
risken för bland annat markskador 
är större. 

Allemansrätten ger 
ingen självklar rätt att 
göra upp en eld. Den som 
eldar måste se till elden 
inte riskerar att sprida sig eller att 
skada mark, djur och växter.

Det anses vara okej att kissa 

och bajsa i naturen så 
länge både djur och 
människor skyddas från 
bakterierna detta orsakar.

Det finns särskilda bestäm-
melser för skyddad natur. De kan 
variera från område till område. 
Det kan exempelvis vara förbjudet 
att elda, tälta, lägga till med båt 
eller ha med sig hund. Bestäm-
melserna finns ofta uppsatta på 
skyltar vid ingången till ett skyddat 
område.

Mer info om  
allemansrätten  

på huddinge.se/
allemansratten

Så funkar det/ Allemansrätten  

Allemansrätten finns inskriven i 
den svenska grundlagen och ger alla 
människor rätt att tillfälligt uppehålla 
sig i naturen och på annans mark. 
Med rätten följer krav på hänsyn och 
varsamhet mot natur och djurliv, mot 
markägare och mot andra människor. 

Det finns också undantag, det är  
exempelvis inte tillåtet att gå över  
tomter, planteringar eller mark som  
lätt kan skadas. 

Allemansrätten kan även vara 
begränsad i skyddad natur som  
nationalparker och naturreservat. 



Trädgårdsavfall  /Så funkar det
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Eldningsveckorna 
är i år 17–25 april 

och 23–31 oktober 
såvida det inte råder 
eldningsförbud. På 
huddinge.se finns 

mer information om 
eldningsveckorna, vad 

eldning orsakar och 
hur man startar en 

egen kompost.

– Det vore det bästa för både människa 
och miljö. Det som inte går att kom-
postera kan kostnadsfritt lämnas på 
återvinningscentralerna i Flemings-
berg eller Skogås, säger Jan Casserstedt, 
enhetschef på kommunens hälso- 
skyddsenhet.

VECK A 16 OCH 42 är det tillåtet att elda 
trädgårdsavfall i Huddinge kommun. 
Tanken med särskilda eldningsveckor 
är att Räddningstjänsten ska få bättre 
kontroll över brandrisken samtidigt 

som påverkan på miljö och 
hälsa minskar jämfört 
med eldning året om. Men 
kommunen avråder från 
eldning helt och hållet.

– Brandrök är trots allt skadligt 
och särskilt jobbig för personer med 
astma eller luftrörsbesvär. Den som 
trots allt vill elda på tomten måste 
först försäkra sig om att elden inte stör 
grannarna, säger Jan Casserstedt och 
berättar att kommunen varje år får in 
klagomål på störande brandrök.

Sluta elda – börja 
kompostera!
Två veckor om året är det tillåtet att elda grenar, 
kvistar och annat vedartat trädgårdsavfall på 
tomten så länge det inte stör och det inte finns risk 
för att elden sprids. Men Huddinge kommun ser 
helst att fastighetsägarna slutar elda och i stället 
komposterar trädgårdsavfallet.



Porträttet/ Julie Kelly
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En riktigt bra dag har få måsten och 
mycket tid med eleverna. Det kan 
handla om att sitta med i ett klassrum, 
diskutera skolans regler med elever 
i biblioteket eller att kicka fotboll i 
högklackat på skolgården. Julie Kelly 
på Internationella engelska skolan (IES) 
i Länna fick tidigt rådet att skapa sina 
egna regler för hur en rektor ska vara. 
Det gjorde hon; häromåret utsågs hon 
till årets ledare i Huddinge kommun.

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

Ingen
 vanlig
rektor



Porträttet/ Julie Kelly
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Porträttet/ Julie Kelly

on blev rejält överraskad när 
kommunens representanter i fjol 
dök upp på skolan för att gratu-
lera. En vecka senare slog pande-
min till, så något större firande 
fanns det inte tid till.

– Jag ser mig inte som en led-
are, utan mer som en förebild som jobbar hårt för 
att de jag ansvarar för, elever och medarbetare, ska 
få bästa möjliga utbildning och karriär, säger Julie 
Kelly eller Mrs Kelly som hon kallas av eleverna.

– Jag tror inte på att leda från ett kontor. Jag tror 
på att styra med värderingar, från skolgården och 
uppåt. Skolan uppnår mer genom att säga vad vi 
ska göra än att säga vad som inte är tillåtet.

Hon berättar om en dråplig händelse som 
inträffade i ett skolbibliotek på en annan skola. 
Hon kallades dit för att några elever vägrade sluta 
tugga på blommor. De hade hittat ett kryphål i 
skolans regelsystem.

– När jag frågade vad de höll på med, svarade de 
med glimten i ögat: ”Det står ingenstans att vi inte 
får äta blommor ...”. Det blev startskottet på en bra 
diskussion om värderingar och regler.

 
JULIE K ELLY ÄR född och uppvuxen i svenskbyg-
den Minnesota i USA, i ett litet samhälle med 700 
invånare som gnuggas mot varandra genom hela 
livet. Sverige är en kallare version av Minnesota, 
menar hon.

– Jag och Jeff ville göra något exotiskt efter våra 
studier och innan vi gifte oss. Jag tänkte Spanien, 
värme och sol, men han hade siktet inställt på 

H

” Jag ser mig inte som en ledare,  
 utan mer som en förebild.”

Sverige. Jag misstänker att 
det berodde på att flera i hans 
hockeylag var svenskar. Jag lät 
honom vinna den gången, säger 
hon på engelska.

Hon talar svenska utan pro-
blem, men säger sig hitta orden 
bättre på engelska; frågorna 
ställs dock på svenska. På grund 
av pandemin görs intervjun via 
telefon.

 Paret tillbringade en termin i 
Växjö och blev kära i både natu-
ren, kulturen och människorna.

– När vi efter ett halvår flyt-
tade tillbaka till USA så pratade 
vi om var vi skulle vilja bo som 
gifta; vi var överens om att inte 
bo kvar där vi hade växt upp. 

De diskuterade många olika 
länder, bland annat Sverige, men 
utgick ifrån att språket skulle bli 
ett problem. Jeff bestämde sig 
för att googla engelska skolor i 
Sverige och fick upp Internatio-
nella engelska skolan i Jönkö-
ping. På den vägen är det. De 
hade tänkt stanna i två år, för att 
sedan återvända hem för att så 
att säga leva ett vanligt liv. Det 
blev tre år. De återvände först 
2012.

– Jag var engelsklärare på 
högstadiet och Jeff jobbade med 
skolans IT. Jag älskade det, det 
kändes som hemma.

Väl tillbaka i USA ringde IES 
grundare, som vid det tillfället 
bodde i Sverige, och erbjöd 
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ett biträdande rektorsjobb i 
Halmstad. De nappade efter viss 
övertalning, omfamnade en ny 
stad och fick sitt första barn. 
2015 återvände trion till USA. 
De kände att det var dags, inte 
minst för att deras familjer i USA 
ville det.

– Det var vårt svåraste beslut 
hittills, men vi gick vidare och 
levde ett ganska traditionellt 
amerikanskt liv. Det var inget fel 
i det, men det kändes samtidigt 
inte helt rätt, säger Julie Kelly.

IES- grundaren hörde av sig 
lite då och då för att undersöka 
intresset för att återvända till 
Sverige; vid ett tillfälle ringde 
hon om ett rektorsjobb på en 
helt ny skola i Stockholmstrak-
ten.

– Jag var först tveksam och 
sa att jag inte var någon Stock-
holmstjej, men fick till svar att 
skolan skulle byggas i skogen 
utanför Stockholm. När jag 

äntligen hittade Länna på Google Maps fanns bara 
skog och ingenting annat. 

– Jeff sa till mig att vi kanske skulle komma att 
ångra oss om vi flyttade till Sverige igen, men att vi 
definitivt skulle ångra oss om vi inte åkte. Så 2018 
sålde vi rubb och stubb och flyttade till Skogås.

 
JULIE K ELLY BER ÄTTAR att det till en början 
varken fanns någon skolbyggnad, elever eller 
anställda. Hon kastade sig med stor entusiasm in 
i allt, från byggplaner och vaktmästarsysslor till 
rekryteringar. Den första tiden var mycket slitsam, 
men samtidigt väldigt lärorik.

– Jag lärde mig att göra allt. Det betyder inte att 
jag ska göra allt, men väl att jag kan och är beredd 
att göra det om det behövs, säger hon och berättar 
att Huddinge kommun stöttat skolan hela vägen.

Stor vikt lades redan tidigt på att skapa en stark 
kultur.

– Det ska kännas som att kliva in i någons hem 
när man kommer till oss.

Hon håller fortfarande lektioner och rycker 
också in som rastvakt. ”Pappersjobb” finns det 
också gott om, men en del administration gör hon 
i klassrummen. Då sätter hon sig längst bak med 
sin bärbara dator.

Julie Kelly är rektor för friskolan Internationella engelska skolan i Länna. Skolan har nära 600 elever, 
från årskurs 4 till nian, och 60 anställda.



Porträttet/ Julie Kelly
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– Eleverna blir tystare, lärarna får en mer 
fokuserad miljö och jag får en del jobb 
gjort. Det här vinner alla på.

 Nu har skolan nära 600 elever, fördelade 
på 18 klasser från årskurs fyra till nio, och 
60 anställda. Och till hösten utökas skolan 
med två årskurs 3-klasser. Det är lagom, 
större ska skolan inte bli, konstaterar Julie 
Kelly, för ju större skola, desto svårare är 
det att nå varje enskild elev. Hon nämner 
också, närmast i förbifarten, att det står 
400–700 barn i kö till varje årskurs.

Julie Kelly jobbar hårt för att balansera 
alla rektorsplikter med att få så mycket tid 
som möjligt med eleverna.

– Om jag inte har tid för barnen så är det 
som att säga att de inte är viktiga. Jag insåg 
tidigt att jag måste se och lära känna varje 
enskilt barn. 

Hon kan namnen på alla 573 elever på 
skolan.

– Om jag inte vet vad de heter, hur ska 
jag då kunna ansvara för deras utbildning? 

UNDERVISNINGEN BEDR IVS I skolan. 
Det vägvalet gjordes tidigt under pande-
min trots utmaningar i form av restriktioner  
och oro.

– Det kanske är enklare med distansundervis-
ning, men för eleverna är det bäst att vara i skolan 
där de kan få hjälp av lärare och uppleva social 
interaktion med andra. Det här är något vi analy-

serar varje vecka, det vi 
gör måste kunna ske på 
ett säkert sätt. 

 En gång i veckan 
spelar Julie Kelly in 
tisdagssamtal som läggs 
ut på Youtube för att 
hålla föräldrarna ajour 
med vad som har hänt 
senaste veckan och vad 
som är på gång. 

– Det är särskilt vik-
tigt i dessa tider när jag 
inte träffar föräldrarna 
i skolan. Det är inte så 
märkvärdigt, jag brukar 
berätta vad vi gör, för 
som förälder vet jag själv 
vad barn brukar svara 
på frågan om vad de gör i 
skolan: ”Jag vet inte”.

Hon har också en pod-
cast som berör svårare 
ämnen som normalt inte 
tas upp i tisdagssamta-
len. Det kan handla om 

ångest, depression och andra 
utmaningar som elever möter. 
Den går under namnet "Keeping 
Up with Mrs. Kelly”.

– Det är vårt sätt att ta upp 
svåra ämnen på ett tillgängligt 
sätt. 

Julie Kelly trivs i frontlinjen, 
men har samtidigt inget behov 
av att alltid stå i centrum.

– Jag har inga problem med 
att spöka ut mig som Marge 
Simpson, delta i en armhäv-
ningstävling med elever, spexa 
på en avslutning, täcka upp för 
någon vid sjukdom, men jag 
har också en annan sida. När 
jag inte är Mrs Kelly så kan jag 
vara tillfreds med att glida runt i 
joggingkläder i naturen och inte 
prata med någon.

MER OM 
JULIE

 Ålder: 35 år.
Familj: Maken 

Jeff och sönerna 
Liam, 7,5 år, och 

Nolan, 4,5 år.
Bor: I Skogås.

Bakgrund: 
Grundskolelära-

re i engelska.
Motto: 

Människor kom-
mer alltid först.
Hobby: Löpning 
så långt det bara 

går, vandra i 
skogen, umgås 
med familjen 

och resor.
Hemlig talang: 
”Jag är inte jätte-

bra på någon-
ting, men det är 
kanske det som 

är min talang, att 
låtsas som att 

jag är det".
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Julie Kelly gör en del administrativt 
jobb i klassrummen. 
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DN konstaterade också att ingen blev 
skadad och att kungen klev ur torr-
skodd efter bilvurpan. Dikeskörningen 
inträffade av okänd anledning 28 
september 1946 efter en långsträckt 
högerkurva där Gamla Södertäljevägen 
svängde in mot Segeltorp. Så fort hän-
delsen blev känd strömmade invånarna 
i Segeltorp till platsen och fick se kung-
ens  Cadillac till hälften nedsjunken i en 
kärrgöl. Bilen drogs så småningom upp 
av en lastbil från närbelägna Wårby 
Bryggerier. 

Händelsen har givit namn åt Sveriges 
kanske mest kända kurva: Kungens 
kurva, i dag ett stort handels- och 
industriområde. Det har gjorts flera 
allvarliga försök att i modern tid hitta 
den exakta platsen för dikeskörningen, 
för att eventuellt sätta upp någon form 
av minnesmärke, men mycket har 
ändrats i trafikmiljön på 75 år och det 
tycks därför inte längre vara någon helt 
enkel uppgift.

Mer att läsa på bloggen backspegeln.
huddinge.se/var-lag-kurvan.

Bilvurpa gav namn  
åt Kungens kurva
”Kungabil i diket i Segeltorp”. Så löd rubriken i Dagens 
Nyheter (DN) sedan den svarta Cadillac, som Gustav V 
färdades i för snart 75 år sedan på väg hem från en 
lyckad jaktresa till Tullgarn, hade kört ned i diket.

Följ gärna  
Huddingeback- 

spegel på 
Instagram. En av bilderna som publicerades i DN på den kungliga dikeskörningen för 75 år sedan.

Historiska bilden



Energimärkning  /Så funkar det

Lätt välja rätt med 
nya märkningen
Från 1 mars gäller ny energimärkning. 
Den gör det enklare för konsumenterna 
att välja rätt produkt och ställer tuffare  
krav på produkterna. 

Mer info  
på  energi- 

myndigheten.se: 
Nya generationen 
energimärkning.

Det ska leda till att produkterna 
blir resurseffektivare, det ska 
finnas reservdelar och gå att 
reparera och det ska vara enklare 
att återvinna materialen i pro-
dukten när den tjänat ut. Kraven 
ska helt enkelt bidra till en längre 
livslängd och mindre miljöpå-
verkan och är ett steg mot en mer 
cirkulär ekonomi. 

Skalan med A+++ till D ersätts 
med A till G. Skalan ändras efter-
som produkterna blivit 
mer energieffektiva tack vare  
kraven på ekodesign och energi- 
märkning. Till en början finns 
inga produkter med energiklass 
A, utan de effektivaste  
produkterna på 

marknaden nu är i klass B och C. 
Produkter som får märk-

ningen är kylar och frysar,  
vinkylar, diskmaskiner,  
tvättmaskiner,  
kombine-
rade tvättmaskiner 
och torktumlare, tv-apparater 
och bildskärmar som till exem-
pel separata datorskärmar.

På energimärkningen finns 
olika symboler som anger 
exepmelvis volym för kyl och 
frys, programtid för tvätt- eller 
diskprogrammet, buller eller 
energianvändningen i HDR-läge 
för TV-apparater. Det finns även 
en QR-kod som länkar till mer 

information.

QR- kod ger mer 
information. 

Produktens  
energiklass, B i 

exemplet. 

Energiklasser på 
skalan  A-G.

Energianvändning i 
kilowattimmar (kWh) 

per år.

Volym frys i liter. 

Volym kyl i liter.

Buller visas både  
som antal decibel och 
på skalan A-D, där A 
betyder lägre buller 

än D.

3

2

1

4

3

2

1

4

5 6
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5

6

7

Tips!
Du kan få 

rutavdrag om du 

reparerar dina 

vitvaror.



Näringsliv/ Stortorp
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Fullt ös i det lilla weekendbageriet

Attila Szabo-Fekete och hustrun Solveig i det lilla surdegsbageriet i Stortorp:  ”Många kunder har varit med ända från början. 
Det är glädjande att så många barn, som vi har sett växa upp, gillar att komma till vårt lilla bageri”.
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FO
TO

: PRIVAT Croissanter, baguetter, sju sorters 
frallor, bullar och bröd. Ugnen 
går för högtryck i Attilas bageri 
i Stortorp i östra Huddinge.

– Det är väldigt roligt och socialt 
med ett litet familjebageri, säger 
weekendbagaren Attila Szabo-Fekete. 

Han gick i pension för elva år 
sedan efter att bland annat ha jobbat 
som inköpschef hos en bagerigros-
sist i 24 år. Han hade blivit intres-
serad av surdeg och surdegsbröd, 
så när pensionärslivet närmade sig 
köpte han en liten stenugn och bör-
jade baka i garaget. 

Det som bakades gick åt som 
smör i solsken på bland annat 
grannskapsloppisar. 2010 började 
han och hustrun Solveig även med 
försäljning.

– Planen var att ha minst 20 kun-
der som var och en handlade för 100 
kronor i veckan.

UGNEN SLOG SNART i kapacitets- 
taket, den stenugn paret har i dag är 
fyra gånger så stor. Han bakar varje 
fredagsnatt och lördag morgon – 
fortfarande i garaget. Hon sköter 
beställningar och paketerar brödet 
i påsar som kunderna hämtar på 
lördagsförmiddagarna. Nästan alla 
betalar med Swish.

Paret mejlar en gång i veckan ut en 

lista över det som bakas till nära 
400 kunder. 

– Det är i stort sett den marknads-
föring vi har. Spontanförsäljningen 
har i stort sett upphört helt på grund 
av pandemin, säger Attila som 
ursprungligen kommer från Ungern.

DET SENAR E ÄR ingenting som 
märks på brödbaket i Stortorp, 
menar han för att sedan berätta om 
ett tidigt brödminne från en liten 
ungersk by på 1950-talet.

– Surdegen gjordes i ordning 
hemma. Den fick först jäsa i en stor 
korg och sedan gick man till byba-
garen som gjorde resten. Den doften 
och smaken glömmer man inte. 

Cirka 50 kunder beställer från 
bageriet varje vecka. Det är ungefär 
vad både ugn och övriga utrymmen 
klarar av, så någon expansion är inte 
aktuell, konstaterar Attila:

– Nej, jag börjar känna mig lite för 
gammal för det, men både jag och 
Solveig tycker fortfarande att det här 
är så himla roligt så det dröjer nog 
ett tag till innan vi blir pensionärer 
på riktigt, säger han.

M I K A E L  J E PPE

Fullt ös i det lilla weekendbageriet



Aktuellt
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Miljötillsyn  
på digital väg  
i Huddinge
Huddinge kommun 
har börjat använda 
digitala lösningar vid 
miljötillsyn. 

Under corona-
pandemin har Huddinge 
kommun, som är 
tillsynsmyndighet, 
börjat med digital 
miljötillsyn där 
man ses via dator 
för att gå igenom 
egenkontrollprogram.

Kommunen håller 
också på att utveckla 
digitala verktyg i form 
av appar för andra typer 
av verksamheter, för 
att göra tillsynen mer 
kostnadseffektiv.

Så småningom 
ska man kunna 
mäta och säkerställa 
inomhusmiljön på 
distans med hjälp av 
sensorer, till exempel 
mäta dammpartiklar 
i luften och mäta 
ventilationsflöden, 
koldioxidhalter och 
temperatur. 

Digitala föreläsningar, 
till vilka flerbostadshus-
innehavare och 
bostadsrättsföreningar 
bjudits in, är också ett 
led i digitaliseringen.

Därför p-förbud 
nära stationer
Lotta Mattsson, trafikingenjör på Huddinge  
kommun, svarar på vanliga frågor om p-avgifter  
och p-förbud som införts på försök i stationsnära 
områden i centrala Huddinge och Stuvsta.  
P-avgifterna utvärderas löpande under den  
ettåriga försöksperioden. 

De två första parkeringstimmarna är gratis, men  
varför kan jag inte använda p-skiva?

 – För vissa kan det verka krångligt att registrera sin 
parkering i parkeringsautomaten eller med mobiltelefonen, 
men det finns flera fördelar. Om du använder mobiltelefonen 
kan du enkelt förlänga din parkering var du än befinner dig. 
Parkeringsövervakningen blir också mer effektiv och genom 
att all parkering registreras digitalt kan vi samla statistik. 
Statistiken gör det möjligt för oss att utvärdera försöket.

Varför har vissa gator fått parkeringsförbud?
– Det handlar om trafiksäkerhet och tillgänglighet. 
Gatornas bredd är en viktig faktor, då den kan 
påverka trafiksäkerheten negativt genom till  
exempel försämrad sikt och hetsig körning om bilar inte  
kan mötas. Eftersom många gator i framför allt Stuvsta är  
smala villagator, med bland annat varierad topografi  
och växtlighet som skymmer sikten, så är möjligheten  
att skapa parkeringsplatser begränsad.

Hur vet jag att det är parkeringsförbud?
– Delar av centrala Huddinges avgiftsområde 
och hela avgiftsområdet i Stuvsta är skyltat som 

parkeringsförbudsområde. Skyltarna är uppsatta vid varje 
infart. Inom parkeringsförbudsområden är det endast tillåtet 
att parkera på platser med vägmärket parkering tillåten.

Mer info om parkeringsavgifterna finns på 
huddinge.se/forsokparkeringsavgifter



Huddinge växer
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SHH Bostad ska bygga cirka 300 lägenheter mellan 
Hälsovägen och Flemingsbergsparken. Det rör sig främst om 
vanliga hyresrätter men också om kollektiva boendeformen 
colive, där man delar på bland annat vardagsrum och kök.

– Nu ska SHH Bostad jobba vidare 
med planerna, delvis ihop med oss, det 
ska tas fram detaljritningar och sökas 
bygglov. Den här typen av processer 
brukar ta cirka två år, så inflyttning 
lär det inte kunna bli förrän tidigast 
2024, säger Olof Minati, projektledare på 
kommunens mark- och exploaterings-
sektion.

Området har varit föremål för en 
markanvisningstävling som SHH 
bostad vann i konkurrens med tio 
andra aktörer. Projektidé, utformning, 
materialval och att projektet bidrar 
med något som inte redan finns i områ-
det, var det som fällde avgörandet. 

– De har bland annat hittat ett bra 
innehåll och en fin gestaltning för 
bottenvåningarna så att det ska kännas 
tryggt att gå och vistas där, säger Olof 
Minati.

Han lyfter också colive-konceptet 
som är nytt för området och som är en 
form av delat boende.

– Det gör även lägenheterna mer 
prisvärda och det kan i sin tur göra 
det enklare för unga att komma in på 
bostadsmarknaden.

Förutom hyreslägenheter planeras 
också 30-talet bostadsrätter och elva 
radhus närmast Flemingsbergsparken.

MIKAEL JEPPE

Innovativt boende 
i Flemingsberg

Mer info om 
SHH Bostads projekt 

på huddinge.se

ILLU
STRATIO

N
: C.F. M

Ø
LLER A

RCH
ITECTS

Flerbostadshusen som planeras sett 
från Hälsovägen. Trä- och metallfasader 

bidrar till platsens identitet.
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Huddinge växer

I skogen i Huddinge har Rasmus Larsson 
förverkligat sin dröm. Här står ett 200 
kvadratmeter stort hus i trä som han 
byggt med sina egna händer.

– Jag var ute efter att bygga något unikt 
och det blev ett väldigt speciellt och 
vackert hus.

Rasmus Larsson är snickare och 
jobbar tillsammans med sin pappa 
som har en byggfirma. Han hade länge 
drömt om att bygga ett eget hus och 
när de var på väg att avsluta ett bygg-
uppdrag åt formgivaren Jonas Bohlin 
frågade Rasmus om han ville kolla på 
skogstomten där han tänkte bygga.

– Han tyckte tomten var väldigt fin 
och jag tror det var den som fick honom 
att säga ja till att rita huset. På en platt 
gräsmatta får man heller inte till det 

speciella jag var ute efter, säger Rasmus. 
Förutom önskemålet att det skulle vara 
högt i tak i någon del av huset fick arki-
tekten Hans Murman och formgivaren 
Jonas Bolin fria händer.

BAR A ETT STÖR R E träd behövde fällas 
för att ge plats åt huset vars granpanel 
med tjärvitriol Rasmus satt på plats 
med hammare och 9 360 spikar.

– Det går att ställa in en spikpistol för 
att undvika märken men det blir inte 
samma känsla av hantverk. Det blev nåt 
bankmärke men det är finare märken 
än efter en spikpistol.

Rasmus    
bygger sitt 
hus mitt  
i skogen

TV-programmet 
Grand Designs i TV4 

följde bygget av 
huset. Bygget finns 

också på Instagram-
kontot skogsvilla_1 
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– Det är inte alla som kan säga att 
de spikat en hel fasad själva och det 
var jädrans kul när jag började men på 

slutet var jag lite trött i armarna, säger 
Rasmus som fått mycket energi av sin 
familj och flickvän som stöttat, upp-
muntrat och hjälpt till.

DEN SOM VILL bygga sitt eget hus 
råder Rasmus att göra ritningar på allt 
för att undvika stopp under byggpro-
cessen som i slutändan kan bli kost-
samma.

Garage och förråd ska byggas men 
något mer eget hus blir det troligen inte.

– Jag har lagt ner mitt hjärta i det här 
och är väldigt stolt över det.

KRISTINA EDER

FAKTA OM 
RASMUS  

HUS

Byggstart 2019 och 
inflyttning planeras 
till sommaren 2021.
Budgeten är på 2,5 

miljoner.
Huset är 5 m brett 
och 21,2 m långt.

Huskroppen står på 
stålpelare för att 

skona marken.
Stommen består  

av limträbalkar och 
väggelement av  
massivt trä med 

luftfickor som gör att 
huset andas. Huset 

är isolerat med åter-
vunnet papper. 

Hängrännor och 
räcken är i rostrött 

cortenstål.
Huset har borstad 

furuparkett förutom 
i kök och vardagsrum 
där Rasmus lagt kil-
sågade furuplankor. 
Högsta takhöjden  

är 6,5 m.

FO
TO

: T
V4

Rasmus Larssons och Anna Larsson Löthmans 
husbygge följdes av programmet Grand Designs 
i TV 4 som leddes av Mark Isitt.

FOTO: PRIVAT



Upplevelsen/ Fågelskådning

Ökat intresse för fågelskådning
En bra handkikare, en bra fågelbok och kanske en app 
eller två som kan identifiera fåglar och fågelljud. Det 
är allt som behövs för att ge sig ut på fågelskådning, 
menar Rolf Nordin, Södertörns Fågelklubb.
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– En del fåglar är svåra att se och då 
är det bra att lära sig hur de låter, 
säger han.

Rolf Nordin växte upp i 

Huddinge och har fågelskådat så länge 
han kan minnas, i minst 60 år. Han har 
i dag en tubkikare som är anpassad för 

att spana på långa avstånd. Eller 



Upplevelsen/ Fågelskådning

Ökat intresse för fågelskådning
som han själv uttrycker det: ”Det duger 
inte med en vanlig teaterkikare”.

– Förr kunde jag vara helt ensam, 
men det är jag inte i dag. Det är alltid 
andra ute, vilket är bra för nybörjare. 
Då finns det alltid någon att fråga.

Rolf Nordin har sett intresset för 
fågelskådning formligen explodera och 
ökningen har fortsatt under pandemin.

– Det kan man lugnt säga. Det är 
svårt att fatta hur stort intresset är i dag. 

Största gruppen är pensionärer som vill 
göra något när de kommer ut. De ser 
andra fågelskåda och blir själva intres-
serade. Roligt är också att kvinnorna 
har kommit på bred front, säger han.

 
ÅGESTA I OR LÅNGENS naturreservat 
är en av länets finaste fågellokaler med 
över 240 fågelarter, exempelvis grågås, 
sångsvan och snatterand, men också en 
och annan kärrhök och rördrom. 

Fågeltornet vid Ågestasjön. Det finns 
även fågeltorn vid Lissmasjön.
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Upplevelsen/ Fågelskådning

Där finns ett fågeltorn vars nedre del 
kan nås med rullstol och barnvagn. 
Marken runt tornet får inte beträdas 
under häckningsperioden 15 april–15 
juli.

– Där finns också en stor skrattmås- 
population som ger skydd åt andra 
häckande fåglar. Deras läten skrämmer 
bort rovdjur. De fungerar ungefär som 
ett skränigt tonårsgäng, säger Nicklas 
Johansson, ekolog hos Huddinge kom-
mun och fågelskådare i unga år.

 
HAN LISTAR ETT stort antal platser i 
Huddinge kommun som är perfekta 
för fågelskådning. Bäst förutom Ågesta 
är Lissmasjön, menar han och nämner 
även Balingsta-Bottnen som är en våt-
mark med spännande fågelarter, bland 
annat rödlistade arter som gulsparv, 
grönfink och björktrast. 

Området kring Sofielunds återvin-

ningsanläggning hyser också många 
fåglar.

– Jättebra områden fågelmässigt, 
men det svårt att röra sig där, säger 
Nicklas Johansson.

 Södertörns Fågelklubb anordnar 
guidad fågelskådning i Ågestasjön varje 
onsdagsmorgon till och med 26 maj. 
Suget efter att komma igång är stort.

– På grund av pandemin har vi tre 
guider igång och kan på så vis dela upp 
alla som kommer i mindre grupper, 
säger Rolf Nordin och tillägger att 
fågelskådare inte alltid behöver vara 
morgonpigga.

– Det beror lite på vad man hoppas få 
se. Störst aktivitet är det på morgonen, 
men rovfåglar, exempelvis ormvråken, 
utnyttjar termikvindar för att glidflyga 
och då behöver marken vara uppvärmd 
först vilket den är mitt på dagen.

M I K A E L  J E PPE

Vårfåglar i Ågestasjön: kanadagås, grågås och sångsvan.

FO
TO

: RICH
A

RD
 VESTIN

Mer info om platser för fågelskådning på naturkartan.se.  
På hemsidan sfk.name går det att läsa mer om onsdagsmorgnar i Ågesta.
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Hör även 
Rihab 

i podden  
Älskade  

Huddinge, 
finns där  

poddar finns 
och här: 

huddinge.se/
huddinge- 

poddar

är om dagen 
råkade jag 
överhöra 
en intensiv 
diskussion 

mellan två medelålders 
kvinnor om Förbifarten, 
medan jag satt på tunnel-
banans röda linje.

År 2030 kommer stora 
delar av Stockholm att 
länkas samman med bland 
annat Vårby genom pro-
jektet E4 Förbifart Stock-
holm. Trafiksatsningen 
öppnar inte bara upp 
för nya färdmöjligheter 
utan också för lika många 
tankar och åsikter som det 
finns trafikanter på E4:an. 
Diskussionen gick ut på 
att satsningen skulle ha en 
negativ påverkan då man 
på dryga kvarten kommer 
att kunna ta sig från föror-
ten till innerstan. Som om 
det per automatik skulle 
leda till en exklusiv invit 
till fikastund hemma hos 
några gangsters! Samtalet 
förvånade mig inte, då 

debatten om förorten, 
både bland privatpersoner 
och medier, oftast låter så. 
Jag surnar till när bläcket 
på löpsedlarna svartmålar 
mitt älskade Vårby sam-
tidigt som jag också blir 
påmind om det söta som 
kommer från min ort. 

Om det inte vore för 
Vårbybor hade vi inte haft 
sockervadd på burk, något 
som många förknippar 
med glada stunder på nöj-
esfält. Inte heller lösvikts-
godis från Godisprinsen 
(numera Candyking) som 
räddat många fredagsmys. 
Grundarna av dessa got-
tisspektakel är nämligen 
tre barndomsvänner 
från Vårby. 

EXPER IMENT MED  
sockervadd i en källar- 
lokal i Vårby ledde senare 
till bolagsjätten i import 
av godis och choklad. En av 
dessa grundare har även 
dedikerat många år av sitt 
liv till att stärka ungdomar 

Rihab Garci  /Krönikan

i förorten genom föreläs-
ningar och mentorskap. 
Tänk att något som dukas 
upp på fest och kalas, i 
innerstad som i förort, 
kommer från ungdo-
mar vars ort oftast bara 
förknippas med misär och 
kriminalitet. 

Många fler liknande 
eldsjälar föds och fostras i 
våra förorter, men saknar 
rätt förutsättningar att ta 
sig vidare i livet. Hos oss är 
det inte brist på potential, 
utan brist på möjligheter 
till bättre val, oftast base-
rat på vårt postnummer. 
Satsningar som länkar 
oss bortom dessa siffror 
är därför livsviktiga för 
oss. De bjuder in till nya 
perspektiv och möten 
som, i förbifarten (!), får 

möjlighet att 
äga rum.

Rihab
Garci

”Om det inte vore 
för Vårbybor hade vi 
inte haft sockervadd 

på burk”


H

Vårby vaggar
också goda
entreprenörer

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



42  VÅRT HUDDINGE 2 2021

UPPTÄCK LOKAL  
HISTORIA MED APP! 
Lär känna området där du bor på 
promenaden eller löprundan med 
mobilappen ”Upptäck historien”, 
skapad i samarbete med Stockholms 
Länsmuseum! Längs olika slingor 
ger appen kulturhistoriskt 
intressanta berättelser om platser 
som passeras. Ladda ned ”Upptäck 
historien” gratis i Apple Store eller 
Google play. Mer info: huddinge.se/
upptackhistorien.

HÖGSÄSONG PÅ 
BIBLIOTEKEN
På bibliotek.huddinge.se hittar du 
all information du behöver om 
öppettider, anmälan med mera. 
Några tips:

 Låna film med ditt bibliotekskort. 
Det är inte bara böcker du kan 
låna med ditt bibliotekskort. Du 
kan även låna film via bibliotekets 
digitala filmkanal Cineasterna. 

 Hämtpåsar och hemleveranser 
från bibblan. Är du över 70 år, 
tillhör en riskgrupp eller är sjuk kan 
du beställa hemleverans av böcker 
och andra medier. 

 Digitala bokcirklar och 
boktipsarträffar. Berätta om något 
du läst eller läser just nu! Du kan 
även bara vara med och lyssna. 
Roligt och enkelt. Du anmäler dig till 
varje tillfälle.

 Träna svenska med andra online. 
Vill du träna din svenska? Var med 
i bibliotekets språkcafé online varje 
tisdag. Du föranmäler dig till varje 
tillfälle som du vill vara med. För att 
kunna använda vissa av tjänsterna 
behöver du ett bibliotekskort. 

HUDDINGEHALLENS 
UTOMHUSPASS
Seniorer välkomnas till 
Huddingehallens utomhuspass i 
Rådsparken på torsdagar kl. 10.30–
11.15. Föranmälen behövs inte och 
passen är gratis. Huddingehallen 
följer restriktionerna från 
Folkhälsomyndigheten för max 
antal deltagare i grupp. Mer info: 
huddinge.se/huddingehallen.

DIGITAL FRITIDSGÅRD  
PÅ UNGHUDDINGE
Varje måndag till fredag kl. 16–21 
är Instagramkontot UngHuddinge 
bemannat. Fritidsledare och 
inbjudna gäster håller olika 
livesändningar på kontot under 
dessa timmar. Den digitala 
fritidsgården erbjuder en variation 
av aktiviteter, exempelvis Open 
Stage-konserter med Rockville, 
en och annan låtworkshop, yoga, 
styrketräning, frågesport och 
andra kreativa uttryck. Och även 
samhällsinformation. Har du 
frågor? Mejla till unghuddinge@
huddinge.se eller ta kontakt med 
projektledare Maliha Khan på 
070–198 80 64. Mer info: huddinge.
se/unghuddinge.

DISCGOLFBANA PÅ 
VISÄTTRA SPORTCENTER
Banan, som finns på Kvarnängs-
vägen 12, är öppen för alla och 
helt gratis att spela på. Den består 
av en varierad 18-hålsbana med 
såväl tekniska skogshål som längre 
ängshål. I Visättra sportcenter finns 
tillgång till bankarta, scorekort 
och uthyrning av discar. Mer info: 
huddinge.se/visattra sportcenter.

MÅNGA PLATSER FÖR 
SPONTANFOTBOLL
I Huddinge kommun finns det flera 
platser där det är gratis att spela 
fotboll. Allmänhetens schema för 
tider samt planer hittar du här: 
huddinge.se/allmanhetensidrott.

GRATIS TRÄNING I 
UTOMHUSGYMMEN
Visste du att det finns flera 
utomhusgym i Huddinge? Det 
finns naturgym som är gjorda av 
stockar och trämaterial och utegym 
som har maskiner som mer liknar 
inomhusgym. Du hittar utegym 
bland annat på Visättra Sportcenter, 
Ågesta friluftsområde, Källbrinks 
IP och Nytorps mosse. Maskiner 
som mer liknar inomhusgym finns 
vid Källbrinks IP, Rådsparken och 
Skeppsmyreparken. Mer info: 
huddinge.se/utegym. 

Discgolf i Visättra.

26%
Pandemiåret har fått fler att läsa 
bibliotekets e-böcker. Från 22 779 
lån under 2019 till 28 664 under 
2020. En ökning med 26 procent.
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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 OCH 
EVENEMANG
Arrangörerna ansvarar för 
att anpassa efter råd och 
restriktioner kring covid-19. 
Ta alltid reda på aktuell 
information på respektive 
anläggnings webb eller 
kontakta dem innan besök. 
Stanna hemma om du är sjuk 
och håll avstånd på plats.

MYCKET ATT HITTA PÅ  
I RÅDSPARKEN
I Rådsparken på Rådsvägen 17 
kan barn, unga och vuxna idrotta, 
motionera och umgås på sina 
egna villkor. Där finns ett utegym, 
klätterblock, en skatepool och 
en näridrottsplats med konstgräs 
för bollsport. Dessutom finns 
en lekpark anpassad för barn 
med funktionsnedsättning. I 
Rådsparkens stall och djurhus finns 
det åsnor, får, getter, höns, ankor, 
kaniner, marsvin och katt. Mer info: 
huddinge.se/radsparken.

UPPLEV NATUREN  
VIA NATURKARTAN
Vill du ut i Huddinges natur? 
Ta gärna hjälp av Naturkartan. 
Där finns information om alla 
naturreservat, vandringsleder, 
grillplatser, badplatser, utsiktstorn, 
fiskesjöar och fornminnen. Du kan 
kommentera och dela platser och få 
utflyktstips. Mer info: naturkartan.
se/huddinge.

SOMMARTORG I 
SKOGÅS, VÅRBY OCH 
FLEMINGSBERG
Sommartorgen är 
kul mötesplatser för 
sommarlediga barn och 
unga i Flemingsberg, 
Skogås och Vårby. Mer info: 
huddinge.se/sommartorg.

SVINDLANDE CYKLING  
I FLOTTSBRO
Den som gillar utmanande  
cykling, exempelvis mountainbike 
(MTB), får inte missa Flottsbro Bike 
Park. Cykelparken utmanar både 
nybörjare och proffs med sina  
olika MTB-leder. Det går att  
hyra utrustning före besöket och 
även köpa privatlektioner av proffs. 
Upp till toppen åker man med  
hjälp av ankarliften. Mer info: 
flottsbro.se.

MASSOR ATT GÖRA I SOMMAR
För alla barn och unga i Huddinge finns 

det massor av roliga saker att hitta på 
under sommaren. På huddinge.se/lov 

tipsar vi om allt från familjeutflykter 
till centrala badplatser och roliga aktiviteter. För den 
som är sugen på ett dopp eller komma ut i naturen finns 
det gott om alternativ, badplatser att prova eller fina 
naturområden att besöka i sommar. Alla aktiviteter är 
gratis om inget annat anges. Mer info: huddinge.se/lov.
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FÖLJ OSS I VÅRA SOCIALA KANALER

Möt Reine i podden 
Älskade Huddinge

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 
avsnitt med Björn Öijer, 
Daniel Karlsson, Gladys 
del Pilar, Habib Iddris, 
Rihab Garci – och Reine 
Berglund

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. Klicka på 
Publikation, installera 
och välj Vårt Huddinge. 
Den finns också som 
mobil app. 

Nästa nummer  
ute vecka 25
Nästa nummer av  
Vårt Huddinge kommer 
till dig från och med 
vecka 25.

Han berättar också om 
sin kärlek till Huddinge 
där han är född och 

uppvuxen och om framgångs-
sagan med Huddingepolisens 
Facebookkonto. Just det här 
avsnittet kan väcka starka 
känslor och också vara otäckt 
att lyssna på för barn.

Här hittar du podden  
Älskade Huddinge: 

 Googla Älskade Huddinge
 alskadehuddinge.podbean.com
 eller sök i den poddspelare  

 du använder, till exempel  
 Podcaster eller Spotify.

Prenumerera gärna så att du 
inte missar något avsnitt!

Huddinges mest kände polis Reine Berglund 
berättar i podden Älskade Huddinge om ett 
brutalt mord på en ung kvinna som har präglat 
honom som polis. 


