
Skogåssonen Andreas Moe hoppas snart få  
åka på turné och sprida musikalisk kärlek. 

MAGASINET FÖR OSS I HUDDINGE KOMMUN

3.2021

om Europa
Drömmer

R E P O R TA G E T

Många kvinnor 
lever med våld i nära
 relation – men det 

finns hjälp

K R Ö N I KA N 

Edward Blom
om Huddinges

bidrag till 
fikakulturen

Gott om
platser för

lek och bad
i sommar
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Inledning

ommaren är 
här och coro-
narestriktio-
nerna börjar 
trappas ned. 

Många av våra skolor, 
idrottsplatser och andra 
anläggningar, som mer 
eller mindre hållits stängda 
på grund av pandemin, 
öppnas nu successivt upp.

FÖR ETT ÅR sedan skrev 
jag om att ”hemestra” 
under sommaren. Trots att 
vi går mot ett mer öppet 
samhälle är det många som 
kommer att semestra på 
hemmaplan. Om du är en 
av dem kan du glädjas åt 
att ha 13 skyddade natur-
områden att välja bland 
i din egen kommun. Du 
kanske inte tror det när du 

står på en av våra pendel-
tågs- eller tunnelbanesta-
tioner eller i något av våra 
centrum men nästan 40 
procent av Huddinges yta 
är naturreservat. 

Kommunens gröna yta 
återspeglas också i kom-
munens arbete. Huddinge 
blev rankad som bästa 
miljökommun i Stock-
holms län nyligen och vi är 
sjunde bästa av landets 290 
kommuner. Vi har gjort 
stora insatser för renare 
och friskare sjöar.

FÖR HUDDINGES YNGR E 
invånare finns massor av 
aktiviteter i sommar. Dans, 
utomhusmåleri, filmkollo, 
föreställningar, kreativt 
skrivande, lek och mycket 
mer finns att välja mellan. 

S

”Huddinge blev 
rankad som bästa 

miljökommun 
i Stockholms län 
nyligen och vi är 
sjunde bästa av 

landets 290 
kommuner.”



De populära sommartor-
gen är också tillbaka. 

Så även om det blir en 
hemmasemester även 
detta år så finns det 
mycket att se fram emot. 
Passa på att ta dig ut på 
vår vandringsled genom 
kommunen – Huddinge-
leden, ta ett dopp i en av 
våra 22 sjöar, besök djuren 
i Rådsparken, slappa i solen 
på ett av våra sommartorg 
eller varför inte besöka en 
av våra parker eller fina 
lekplatser. Det finns mas-
sor av aktiviteter och plat-
ser att upptäcka närmare 
än vad du tror. Du hittar 
allt på huddinge.se.

Glad sommar alla  
Huddingebor!

Daniel 
Dronjak (M)
Ordförande  
i kommun-
styrelsen

daniel.dronjak@
huddinge.se

Vi ser fram 
emot en 
öppnare 
sommar!

Bäst i Huddinge just nu

Daniel: Våra fantastiska  
möjligheter till friluftsliv.
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En av oss/ Erika Chotai
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Erika Chotai, 46 år, älskar konst och kultur. Hen 
har tränat nycirkus, dansat och målat. Och medan 
kulturen har stått på vänt under pandemin har 
Erika också börjat engagera sig i samhällsfrågor.

– Jag kände mig bakbunden när ingen 
gjorde något så jag tog tag i hållbar-
hetsfrågorna på egen hand, inte ”bara” i 
klimatet utan även i frågor om jäm-
ställdhet, mångkultur, HBTQAI och 
tillgänglighet.

Erika Chotai är uppvuxen i Umeå. 
När hen ombeds beskriva sig själv 
nämner hen bland annat utbildad kul-
turjournalist, bok- och konstprojektet 
Alter ego, transperson, nyligen diagnos-
ticerad autism och många resor, bland 
annat till Indien där farmor och farfar 
kommer ifrån. Till Vårby gård kom hen 
2012 för att ge en av sina två söner, som 
är döv, möjlighet att gå i en bra skola för 
döva barn.

– Jag visste ingenting om Vårby. 
Jag tänkte att det var som ett Umeå i 

Erika står 
upp för 

Vårby och
hållbarhet

miniatyr. Jag möttes av mångkultur, 
vänlighet och värme. Men jag flyttade 
också till anonymitet, det blev svårare 
att hitta uppdragsgivare.

VÅR BY GÅR D BLEV kallare under en 
period kring 2015, menar Erika Chotai.

– Jag fick uppleva nidbilden av för-
orten, med bland annat kriminalitet, 
men läget förbättrades igen för tre fyra 
år sedan. Då började fler att stå upp för 
Vårby och dra i olika trådar, så nu är det 
mycket bättre igen. 

Högst på dagordningen just nu står 
att ta sig ur en längre tids sjukskrivning.

– Jag måste komma igång och arbeta, 
vilket är lättare sagt än gjort i dessa 
tider.

M I K A E L J E PPE

HBTQAI står för 
homosexualitet, 

bisexualitet, trans, 
queer, asexualitet  

och intersexualitet. 

Erika finns 
på sociala medier  

om än lite sparsamt, 
bland annat på 

https:/erikachotai.
kulturkonsthalsa-

miljo.eu.

Kulturjournalisten och
 Vårbybon Erika Chotai är 

aktiv i hållbarhetsfrågor. 



Aktuellt
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Huddinge kommun är  
en sjö- och vattenrik 

kommun. Här finns 22  
sjöar och många vatten- 

drag och våtmarker. 
(Huddinge kommun)

22

Testa en ny badplats eller gå på det  
där museet du länge tänkt besöka.  
Men fortsätt att följa myndigheternas 
restriktioner. 

Passa på och njut 
– och var rädda 
om varandra!
Camilla Broo, kommundirektör, 
konstaterar dock att det ser ut att 
bli möjligt att resa längre bort än 
som varit möjligt det senaste året:

– Trots detta tror jag att vi är 
många som kommer att fort-
sätta semestra på hemmaplan. 
Jag älskar att vara i Sverige på 
sommaren och tillsammans med 
min familj åka på utflykter till 
våra fantastiska naturreservat 
och badplatser och även besöka 
kulturskatter.

HON NÄ MNER BLAND annat 
Litografiska museet, torpet Stens-
berg och magasinet vid Sundby 
gård och Hagalunds tvätterimu-
seum vid Albysjöns strand.

– Mycket tyder också på att vi 
kommer att kunna göra ett par 
längre avstickare i Sverige för att 

träffa vänner vi inte har sett  
på länge.

 
CA MILLA BROO UPPM ANAR 
Huddingeborna att ge sig ut och 
upptäcka det Huddinge har att 
erbjuda. Hon föreslår också en 
café- eller glassturné och tipsar 
om gatumusikanterna, tio ung-
domar som spelar, sjunger och 
sprider musik och glädje runt om 
i kommunen. De uppträder även i 
anslutning till äldreboenden.

– Stanna gärna till 
och lyssna, de är så 
himla bra!

 Hon hoppas att 
invånarna orkar hålla i ett 
tag till. Det gäller inte bara på 
jobbet eller i affären utan också 
i naturen och på Huddinges fina 
badplatser.

– Passa på och njut, men tänk 
på att parkera rätt om du tar 
bilen – det kan rädda liv. Tänk 
också på att inte glömma kvar 
något skräp och att hålla avstånd. 
Gör vi det blir sommaren helt 
säkert fantastisk. 

M I K A E L J E PPE

Checklista inför 
badplatsbesöket
Det finns en hel del att 
komma ihåg förutom 
badkläder och handduk 
när du ska gå och 
bada i sommar. Här är 
Huddinge kommuns 
checklista för allas 
trevnad och säkerhet. 
Det här bör du tänka på:

 Håll avstånd mellan 
picknickfiltarna och 
undvik trängsel.

 Håll ögonen på dina 
och även andras barn 
som badar.

 Var varsam om du ska 
grilla, även om det inte 
är eldningsförbud finns 
alltid risk för gräsbrand.

 Ta med ditt skräp. Är 
soptunnorna fulla tar du 
med hem, se till att ha en 
extra påse för skräp.

 Kontrollera gärna 
innan om det råder 
badförbud på huddinge.
se/badplatser. Det kan 
förekomma alger eller 
e-coli. En badplats kan 
ha stängts ner om det 
varit för mycket trängsel.

 Ta gärna cykeln till 
badet, bilparkeringarna 
blir snabbt fulla.

Mer info om vad  
som är aktuellt på alla 

badplatser som kommunen 
ansvarar för finns på  

huddinge.se/badplatser 
och uppdateras löpande.



– Huddinge kommun lägger krut på 
sina stränder, säger Niklas Forsman, som 
tillsammans med sina medarbetare 
inspekterat, dykt och röjt på på bad-
platsen i Flottsbro sedan 2003.

NUMER A INGÅR YTTER LIGAR E tio 
kommunala badstränder i uppdraget. 
Dykarna kontrollerar inte bara sanden 
utan också att duken som finns under 
sanden är hel. De röjer botten från 
skräp, kontrollerar att det inte finns 
några uppstickande föremål runt bryg-

Olle Enlund drar i en av flera kättingar som ska hålla den nya 
flytbryggan i Vårbybadet på plats. På den lilla bilden får han
hjälp av Tobias Haraldsson med att få på dykutrustningen.
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Dykare har inspekterat elva badstränder 
inför årets badsommar. De har plockat 
skräp på stränderna och i vattnet, 
förankrat bryggor och kontrollerat 
livräddningsutrustning.

Så blir 
Huddinges 
badplatser
säkrare

Elva badplatser 
inspekteras: Vårby-
badet, Gömmaren, 

Flottsbro, Sundbyba-
det, Nyboviksbadet, 

Stortorpsbadet, 
Sjöängsbadet, 

Badudden i Skogås, 
Mörtviksbadet, 

Kråkviksbadet och 
Lännabadet.
Mer info om  

badplatserna på 
huddinge.se/ 
badplatser.

gorna och ser till att bryggorna är hela 
och bra förankrade. 

De går också igenom den livrädd-
ningsutrustning som finns. Det de ser 
och gör rapporteras till kommunens 
parkenhet.

DYK AR NA TAR BLAND annat upp 
uppstickande rör, grenar, glas efter 
krossade ölflaskor, engångsgrillar och 
mycket annat som slängts på stranden 
eller i vattnet.

– Engångsgrillarna är ett problem, 

de både skräpar ned och kan orsaka 
bränder och annan skada, säger Agneta 
Falck, förvaltare på Huddinge kom-
muns parkenhet, och tipsar om de  
fasta eldstäder som kan finnas på 
badplatserna.

– Folk ska ta med sig skräpet hem  
och inte lämna något på badplatserna, 
säger hon.

Den första inspektionen följs upp 
med ytterligare en kontroll under 
sommaren.

MIKAEL JEPPE
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Ett säkert tecken på att sommaren är här 
även om det just den här dagen i maj var lite 
kylslaget: Killingklubbens Edgar In de Betou, 
7 år, tillsammans med killingarna i hagen i 
Gladövik. Läs med på sidorna 20–21.

Bilden/ Anders Nilsson
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2020 fick eldsjälen Habib Iddrisu Huddinge kommuns 
demokratipris för arbetet med att sätta hela Huddinge 
kommun i rörelse. Frågan är vem som ska få priset i år. 

Nomineringsprocessen är i full gång – föreslå din kandidat 
senast 20 augusti. 

Huddinge kommun delar sedan 2013 ut demokratipriset  
till någon som stått upp för demokratiska kärnvärden som 
människors lika värde och barns rättigheter. Priset ges till en 
person, en grupp personer, en organisation eller ett företag 
som har direkt anknytning till Huddinge eller på annat sätt 
har verkat på ett sätt som kommit Huddinge kommuns  
invånare till godo. 

Vinnaren utses av kommunens trygghets- och delaktighets-
beredning utifrån de nomineringar som kommer in.  
Prissumman på 25 000 kronor delas ut under Huddinge  
kommuns demokrativecka i oktober 2021.

M I K A E L J E PPE

Vem ska få årets
demokratipris?

För nominering och mer info om Huddinge kommuns demokratipris,  
gå in på huddinge.se/demokratipriset. Det går också bra att ringa in  
en nominering via kommunens servicecenter på 08-535 300 00.

Aktuellt

240
Tidigare vinnare av
demokratipriset
2014  Reine Berglund 
2015  6A och 6B på Edboskolan
2016  Shabnam Nikpour
2017  Ensamkommande förening  
 Huddinge-Botkyrka
2018  Disa Kurt och föreningen   
 Min Syster
2019  Peter Henriksson
2020  Habib Iddrisu

Reine Berglund, polis, 
Shabnam Nikpour, eldsjäl 

i Masmo, och Habib Iddrisu, 
som vill få Huddinge i rörelse, 

 är tre Huddingebor som har 
fått demokratispriset.

Fågelskådning har blivit 
ett populärt nöje och 
i Huddinge finns stora 
chanser att uppleva ett 
rikt fågelliv. Vid Ågesta- 
sjön och i dess närhet har 
över 240 arter påträffats. 
(Huddinge kommun)

Anmäl klotter   
– chans att vinna 
biobiljetter
Huddinge kommun 
lottar ut 20 biobiljetter 
bland alla som 
felanmäler klotter 
och fyller i sina 
kontaktuppgifter senast 
22 augusti.

Ta en promenad på 
valfri plats i Huddinge. 
När du ser klotter 
anmäler du det antingen 
via appen eller på 
webben. Om du anmäler 
olika klotter vid fler 
tillfällen har du större 
chans att vinna. Så gör du 
en felanmälan:

  Använd appen 
Felanmälan Huddinge 
som går att ladda ned 
från App Store och 
Google Play.

  Fyll i ett formulär på 
huddinge.se/felanmalan.

  Skicka e-post: service-
center@huddinge.se.

  Ring servicecenter: 
08-535 300 00.

  Vid pågående brott, 
ring 112.
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Johanssons pelargoner och dans kommer att sätta färg 
på Flemingsberg under hösten. Det blir workshops, 
sound walks och scenkonst. Danskollektivet har också 
kopplingar till forskningsvärlden.

– Huddingebor i alla åldrar kommer att 
bjudas in till workshops, möta dan-
sarna i sound walks, där man inklu-
deras i föreställningar via bland annat 
hörlurar, vara provpublik och ta del av 
de föreställningar allting mynnar ut i, 
säger Tove Sandahl Fransson, enhetschef 
för Huddinge kommuns kultur- och 
fritidsförvaltning.

HUDDINGE KOM MUN OCH Söder-
törns högskola har tecknat ett samver-
kansavtal som kan innebära något av 
en kulturinjektion för Flemingsberg. 
Som ett första steg ska danskollektivet 
Johanssons pelargoner och dans skapa 
lekfull och utmanande scenkonst både 

i och utanför högskolans svarta låda på 
Hälsovägen. Svarta lådan är en lokal 
för scenkonst med svartmålade väggar, 
scen, teknik och plats för cirka 130 
personer. 

– Syftet är långsiktigt även om samar-
betet med danskollektivet enbart gäller 
2021, säger Tove Sandahl Fransson och 
berättar att Johanssons pelargoner och 
dans var en av 44 kulturaktörer som 
visat intresse för satsningen i Flemings-
berg.

– Dansarna kommer att interagera 
med andra aktörer i Flemingsberg och 
på olika sätt bjuda in forskningsvärlden 
i det som sker.

M I K A E L J E PPE

Danskollektiv ska lyfta 
Flemingsbergs kulturliv

Johanssons pelargoner 
och dans är ett dans-

kollektiv som bildades 
2009 i Stockholm.

FO
TO

:REBECKA
 H

O
LM

STRÖ
M

Johanssons pelargoner och dans använder 
sig  ofta av hörlurar i sin scenkonst.
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Kvinnojouren
blev deras  
räddning 

Reportage/ Våld i nära relation
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Kvinnojouren
blev deras  
räddning Den senaste tiden har flera män mördat 

kvinnor som de haft en relation med. Ett av 
dessa mord skedde i Flemingsberg. 
Möt Maja som lyckades fly efter år av 
kontroll, hot, fruktansvärda raseriutbrott, 
stryptag, sexuellt våld.
Kvinnojouren Huddinge blev räddningen. 
Men även om mycket är bättre i dag är 
vardagen helt anpassad efter förövaren.
– Utan Kvinnojouren hade jag inte funnits i 
dag. Men jag är hela tiden rädd för att han ska 
hitta oss eller att mitt barn ska råka försäga 
sig. Vår frihet är begränsad, jag är flykting i 
mitt egna land.
text M I K A E L J E PPE 
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AJA, VI K AN kalla henne 
så, är ensamstående 
mamma. På brevlådan 
står inte hennes riktiga 
namn eftersom hon 
sedan tre år tillbaka 
tvingas leva med 

skyddad identitet. Hon beskriver sig själv som en 
kvinna med bra jobb, stor släkt, massor av vänner 
på avstånd och skinn på näsan.

– Det gör skammen desto större. Jag är inte den 
typ av människa man tror ska hamna i en situa-
tion som den här, men faktum är att det inte finns 
någon speciell typ. Det här kan hända alla. Jag 
jobbar än i dag med att inte känna skam, det tar 
jättelång tid att ändra tankesätt.

 
M AJA HADE ETT bra liv när hon träffade mannen 
som också hade ett bra jobb, var framgångsrik och 
omtyckt.

– Han var jättecharmig, vi lunchade varje dag 
och just då tänkte jag inte så mycket på att han 
alltid skjutsade mig till och från jobbet. Han var 
också supertrevlig mot min familj och vänner.

De var oskiljaktiga och flyttade snart ihop. 
De första varningssignalerna kom efter två tre 
månader.

– Jag minns det så väl. Det 
blev plötsligt allt viktigare för 
honom att jag skulle uttrycka 
min kärlek. Samtidigt pratade 
han illa om mig med min familj 
och vänner. De skulle akta sig 
för mig, han sa att jag var en 
hora och sjuk. Han började 
också kolla min telefon ”för att 
skydda mig”.

Så småningom kom raseri-
utbrotten och våldet och hon 
tvingades trippa runt på tå för 
att inte göra ont värre. 

– Han slog sönder saker för 
att visa vad han var kapabel till. 
Det var först när vi skaffade barn 
som jag vaknade och förstod. Nu 
hade jag en till att skydda.

Varför drog du inte?
– Den frågan har jag fått 1 000 

gånger, men jag tycker man ska 
vända på frågan. Om han hatade 
mig så mycket, om han tyckte 
jag var så äcklig – varför läm-
nade han inte mig? Och vad har 
han förändrat i sitt liv för att jag 
inte ska behöva vara rädd varje 
dag? Lägg skuld och ansvar där 
det hör hemma!

 
DET BLEV SUCCESSIVT värre 
och vid ett tillfälle fick Maja en 
rejäl knuff samtidigt som hon 
höll i deras gemensamma barn. 

” Det här är inte något   
 jag önskar ens min   
 värsta fiende.”

M
Reportage/ Våld i nära relation
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Han skrek och hotade henne.
– Det var inte bara att fly – alla 

älskade den här människan och 
han hade byggt upp en historia 
kring mig som gjorde att jag inte 
blev trodd; vi gick till och med 
i parterapi för att prata och hur 
jag kunde förändras. Jag vågade 
inte berätta något.

– Hans hat mot mig och bar-
net blev allt mer okontrollerat, 
tidigare var det bara när ingen 
såg. Men vid ett tillfälle skedde 
det inför andra. Jag tänkte för 
mig själv: Nu är det äntligen 
någon som ser.

 
DET VAR FÖR tre år sedan. Hon 
fick hjälp av sin familj med att 
komma i kontakt med bland 
annat Kvinnojouren Huddinge. 
En dag fick hon nog – för gott.

– Jag trodde han skulle slå ihjäl mig. Jag gömde 
mig, ringde journumret jag hade fått och min 
familj kom och hämtade mig. Sedan dess har jag 
inte satt min fot där. Jag flyttade sju gånger under 
ett år. Det blev ett polisärende och rättegång. Det 
här är inte något jag önskar ens min värsta fiende.

M AJA HAR NOGA tänkt igenom vad hon skulle 
vilja säga till andra i motsvarande situation.

– Lever man i det här och planerar att fly så 
dokumentera. Spela in ljud, filma om det går. Det 
som inte går att bevisa har inte hänt, säger hon.

– Berätta för dina vänner och familj. Det är inte 
din skuld att bära.

Hon uppmanar också omgivningen att vara 
uppmärksam. Om någon börjar isolera sig kan det 
vara ett varningstecken att ta på största allvar. 

– Det är viktigt att finnas där villkorslöst, att 
inte lägga press på att den som drabbas ska dra, 
utan säg i stället: ”Jag finns här när du är redo”.

– Och känner man på sig att något inte är som 
det ska, så är det oftast så.

FOTO: ISTOCK
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Det kan handla om allt från kränkande 
språkbruk, hot och dickpicks till slag, 
hedersrelaterat våld och våldtäkt. Men 
det finns hjälp.

– Våga prata med en vuxen du litar 
på, en förälder, tränare, lärare eller 
kuratorn i skolan. Det är vuxnas jobb 
att se till att du som är ung får rätt hjälp  
och stöd, säger Cecilia Hansson, fält-
sekreterare hos Huddinge kommuns 
förebyggarteam.

– Det går alltid att ta kontakt med 
oss. Vi är inga experter men kan se 
till att du får kontakt med exempelvis 
Stödcentrum, Ungdomsmottagningen, 
Kraftbyrån eller mottagningsteamet 
för barn och unga som kan göra en 
skyddsbedömning. 

FÖR EBYGGARTEA MET ÄR EN del av 
socialtjänsten och består av åtta fält-
sekreterare som rör sig där ungdomar 
är, för att tidigt fånga upp unga mellan 
tio och 20 år. De rör sig bland annat i 
skolan, på fritidsgården, i centrum, på 
idrottsplatser – och på sociala medier. 

– Jag är stolt över alla barn och 
ungdomar som hör av sig till oss och 

berättar vad de har varit med om,  
säger Cecilia Hansson.

– Vi tror på kontinuitet, tydlighet och 
att vara en trygg vuxen för att skapa 
relation och förtroende hos de ungdo-
mar som vi möter.

Förebyggarteamet håller också för-
äldrastödsutbildningar och kan stötta 
barn och unga att föra sin egen talan i 
kontakterna med andra delar av social-
tjänsten. Vid pågående brott kontaktas 
polisen. Samverkan är ett nyckelord.

 
CECILIA HANSSON ÄR regelbundet 
på Vårbyskolan, Segeltorpsskolan och 
Sågbäcksgymnasiet.

–  I de våldsförebyggande pass vi har 
i klasser på mellanstadiet brukar vi 
prata om respekt på nätet och att det 
aldrig är det utsatta barnets eget fel. Vi 
pratar även om vart man kan vända sig 
om man utsätts för våld av olika slag,  
säger Cecilia Hansson.

– Det är vi vuxna som ska sätta 
ramarna för vad som är okej och inte 
tillåta att exempelvis kränkande  
språkbruk normaliseras.

MIKAEL JEPPE

De stöttar 
våldsutsatta 
ungdomar
Killars våld mot tjejer och våld i nära relation är 
vanligt och har ingen åldersgräns. Var fjärde tjej 
mellan 16 och 24 år uppger i undersökningar att 
de har utsatts för våld i någon form. 

Reportage/ Våld i nära relation
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Förebyggarteamet är på plats måndag till torsdag kl. 8–20.30 och fredagar kl. 8–00.30.
Teamet kan nås på 08-535 376 17 och på: Faltsekreterarna@huddinge.se. 
Facebook: Förebyggarteamet Huddinge. Instagram: forebyggarteamet_huddinge. 
Snapchat: falthudd. Mer info på huddinge.se/forebyggarteamet.

Hjälp till 
våldsutsatta  
unga tjejer  
och killar 
Blir du slagen hemma 
eller har du en förälder 
eller partner som 
är våldsam, hotfull 
eller överdrivet 
kontrollerande? Det 
finns flera som kan 
hjälpa dig.

  Huddinge kommuns 
ungdomsmottagning 
är öppen måndag-
fredag kl. 8.30–12 på 
08-535 379 90. När du 
pratar i telefon med 
dem eller via chatt är 
du anonym, de har 
tystnadslöfte och 
lyssnar på dig.

  Ungdomsjouren 
Kraftbyrån finns för 
dig som är under 20 år 
och är utsatt för våld. 
Du hittar stödchatt 
och information på 
kraftbyran.nu, eller på 
sociala medier. Sök på 
Kraftbyrån.

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



Reportage/ Våld i nära relation
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Huddinge kommun, ungdomsjouren Kraftbyrån och  
Kvinnojouren Huddinge. Tre exempel på goda krafter som 
jobbar både förbyggande och akut mot våld i nära relation.

Stina Degernäs och Shanna Abas på socialförvaltningens 
individ- och familjeomsorg håller på att ta fram en 
kommunövergripande handlingsplan för samsyn och 
ökad samverkan när det gäller bland annat våld i nära 
relation. Planen ska vara klar redan till årsskiftet. 

– Vi ska kroka arm med civilsamhället som också är  
experter på att möta drabbade och som är bra på att fånga  
upp dem som inte söker sig till oss, säger hon.

– Vi ska även ha en dialog kring samverkan med fastighets-
bolagen och Hyresgästföreningen.

Stina Degernäs  är en av två utvecklingsledare som anställts  
i år för att jobba kommunövergripande med våld i nära  
relation, psykisk ohälsa och missbruk. Hon beskriver sig själv 
och kollegan Shanna Abas som spindlar i nätet.

– Det handlar om att få ihop alla aktörer. Det görs massor 
med bra saker, men vi behöver mer samsyn och samverkan.  
Vi behöver  få bort stuprörstänket.

– Våld i nära relation är allas ansvar. Vi måste våga se, lägga 
oss i och kontakta någon som kan stötta och hjälpa.

Kommunen krokar arm 
mot våld i nära relation

Här kan du  
få hjälp
Den som är utsatt kan 
få hjälp och den som 
misstänker att en vän, 
granne eller någon 
annan blir utsatt kan 
agera. Vid pågående våld, 
ring alltid 112!

  Kommunens enhet 
mot våld i nära relationer 
nås på telefon 08-535 316 
10 måndag–onsdag kl. 
9–11 och 13–15, torsdag kl. 
13–15 och fredag kl. 9–11. 

  Socialjouren nås 
kvällar, nätter och helger 
på 020-70 80 03.
Misstänker du att barn 
eller ungdom far illa kan 
du göra en orosanmälan. 
Ring till Huddinge 
kommuns servicecenter 
på 08-535 300 00 och 
be att få prata med 
mottagningen på barn- 
och ungdomssektionerna. 
Utanför kontorstid kan 
du göra en orosanmälan 
till socialjouren.

  Kvinnojouren Huddinge 
nås på 08-746 75 53, 
måndag-fredag kl. 
9–15.30, måndagar kl. 
18–20, lördagar kl. 10–12. 
Kvinnojouren finns även 
på info@kvinnojouren-
huddinge.se och kvinno-
jourenhuddinge.se.

  Kvinnofridslinjen för 
våldsutsatta kvinnor är 
öppen alla dagar dygnet 
runt: 020-50 50 50. 

Har du använt  
våld eller hot? 
Du kan få hjälp att 
ändra ditt beteende hos 
Hjälptelefonlinjen ”Välj 
att sluta”. Samtalet är 
gratis, anonymt och syns 
inte på telefonräkningen. 
Läs mer på valjattsluta.se 
eller ring 020-555 666.

På internationella kvinnodagen 8 mars satte kommunen i samarbete med  
Kvinnojouren Huddinge och Kraftbyrån upp dörrhängare med budskap som  
"Var god stör" och "Jag får inte umgås med mina vänner".
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Vistaberg  /Mitt kvarter

Mer info om 
ploggaaktiviteter i 

Facebookgruppen 
Skräpfritt Huddinge 
och på Instagramkon-

tot cutthecarbon. 
Den som vill bli am-
bassadör kan mejla 
till info@plogga.se.

– Det är enkelt och man kommer ut och 
rör på sig. Det är bara att ta med hand-
skar, en kasse och sätta igång. Resulta-
tet syns med detsamma,  
säger hon.

Ploggarörelsen finns över 
hela världen, den startade i 

organiserad form i Sverige 
2016. Ordet plogga syftar på 
plocka och jogga även om 
det går lika bra att gå. Det 

går i korthet ut på att bryta 
stillasittandet och skapa både 

en renare miljö och goda vanor. 
– Några går tillsammans, andra väl-

jer att ta sig runt på egen hand. En del 
tar barnvagnspromenader samtidigt 
som de plockar skräp. Jag gör det här 
med mina barn, säger Emelie Eriksson 
som är ambassadör för ploggarörelsen i 
Huddinge.

PÅ TISDAGAR STÄLLER hon ett litet 
bord vid busshållplatsen i Vistabergs 
allé. Där finns information, påsar att 
plocka skräp i och handsprit. Efter två 
timmar är det återsamling och efter-
snack. Det brukar bli flera stora påsar 
skräp varje gång. 

Ploggatisdagarna i Vistaberg  
kommer dock att ersättas med plogga- 
aktiviteter på fler platser runt om i 
kommunen, bland annat i Rådsparken 
och i Källbrink.

– Det vi gör har en direkt påverkan 
på både omgivning och natur. Det gör 
också att området känns tryggare, säger 
hon. 

– Man behöver inte fylla en påse, det 
räcker med att plocka upp något på väg 
till bussen eller i lekparken – varje bit 
räknas.

Emelie Eriksson vill att ploggarörel-
sen ska spridas till hela Huddinge och 
hoppas därför att fler kan tänka sig att 
bli ambassadörer.

MIKAEL JEPPE

Plogga skapar trygga 
kvarter och nya vanor

Jogging eller skräpplockning? Ploggarörelsen 
slår två flugor i en smäll! Emelie Eriksson 
har tagit den landsomfattande aktiviteten 
ploggatisdag till Vistaberg.

Emelie Eriksson i ploggatagen i Vistaberg.



Upplevelsen/ Killingklubben

Mys och gos är självklarheter när 
Killingklubben träffar de två månader 
gamla getkillingarna i Gladövik. Barnen 
får även lära sig mer om naturen och 
biologisk mångfald.

Bakom Killingklubben står getbonden, 
rekoringsentusiasten och entreprenö-
ren Anna Sundberg.

– Barnen får se hur getterna växer 
och så går vi på skattjakt och spanar in 
fåglar, säger hon.

De 13 barnen i Killingklubben är 
mellan sju och tolv år gamla. De är med 
i ladan på Gålö gårdsmejeri från att kil-

lingarna har fötts. De smakar på mjölk 
och ost och lär sig att halma och mjölka. 
De är också med efter att killingarna 
har flyttats till en kommunal hage i 
Gladövik över sommaren.

– Barnen hjälper till att kalla på och 
räkna in getterna och ge dem godis i 
form av havre, säger Anna Sundberg.

MIKAEL JEPPE

Killinggänget 
i Gladövik
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Nora Lindström, 10 år, och Anna Sundberg spanar in killingarna.
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Killingklubben med getbonden och eldsjälen 
Anna Sundberg i spetsen i hagen i Gladövik.

Sofia Djedou, 11 år, 
Olivia Cwifeld, 11 år, 
och Astrid Lindblom, 
10 år, gosar för fullt.



Porträttet/ Andreas Moe
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– Helt ärligt, utan Rockville vet 
jag inte om jag hade hållit på med 
musik, säger Andreas Moe som 
växte upp i Skogås.
Drömmen att kunna leva på 
musiken har blivit sann och i år 
har han släppt två nya singlar och 
en EP är på gång. 

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

Han vill sprida 
musikalisk 

kärlek
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Han vill sprida 
musikalisk 

kärlek
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Porträttet/ Andreas Moe

usiken har alltid funnits 
i Andreas liv. Hans tre 
år äldre syster fastnade 
för bandet Hanson och 
låtar som var populära 

på 90-talet. Pappa gillade rock och gitarrdriven 
musik som Pink Floyd och Deep Purple.

– Jag kommer ihåg att när pappa köpt ett nytt 
surround-musiksystem fick jag och en kompis 
lägga oss på vardagsrumsgolvet, blunda och lyssna 
när han spelade Pink Floyd-låten som börjar med 
flygande helikoptrar. Pappa tyckte det var kul att 
se vår reaktion och det banade på nåt sätt väg för 
mitt musikintresse.

Startskottet för musikern Andreas kom när han 
var 12 år och pappan hämtade ner sin Gibson Les 
Paul från vinden. Han öppnade hard caset, och där 
låg den, täckt av svart ludd.

– Efter den dagen släppte jag inte gitarren.

SÅNGEN KOM SENAR E för Andreas. Innan mål-
brottet hade han komplex för sin ”pipiga” röst och 
vågade bara sjunga i bakgrunden. Men när han var 
16 och gick på gymnasiet och valde bi-sång förstod 
han att han faktiskt kunde sjunga och vågade 
äntligen köra på. 

Men sin första låt spelade han in på mötesplat-
sen Rockville i Trångsund, innan han var bekväm 
med sin röst. Andreas, som i dag bor i Årsta, minns 
hur stolt han var över att ha färdigställt den. Låten 
finns i säkert förvar och han lyssnar på den ibland.

– Cowboy feelings spelade jag in precis i början 

M

” Det var en stor grej för mig att  
 våga spela in och sjunga.”

av gymnasiet, det var en stor 
grej för mig att våga spela in och 
sjunga. Jag hör att jag var ung 
och naiv i mitt skrivande, men 
jag är fortfarande skitstolt och 
kan tycka att den är bättre än en 
del låtar jag skriver idag.

DET VAR PÅ Rockville han 
formades som rockmusiker och 
person. 

– Från det jag var 13 till 18 var 
jag där varje dag. Där träffade 
jag likasinnade ungdomar, för 
mig var Rockville gemenskap, 
starka band och musiken fick en 
mening och ett syfte.

– Det är en grym fritids-
gård med grymma ledare och 
verksamheten höll mig borta 
från en för tidig första fylla. Jag 
hoppas att alla på nåt vis kan få 
känna den gemenskapen, säger 
Andreas som även arbetat en tid 
på Rockville. 

– Det var så inspirerande och 
man kunde känna igen sig själv 
i de som kom, sätta sig ner med 
dem och lära dem några ackord 
och det var en otrolig känsla när 
de kom tillbaka och hade köpt 
sin första gitarr.

HOCK EY VAR ANDR EAS stora 
intresse vid sidan av musiken. 
När det var dags att söka till 
gymnasiet velade han om vilken 
inriktning han skulle välja.
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När han var 12 fick Andreas Moe för första gången spela på pappas Gibson Les Paul. Från den stunden 
visste han att det var musik han ville ägna sig åt.



Porträttet/ Andreas Moe

– Det var dags för match och jag var orolig för 
mina handleder, jag ville inte få ett slag på dem för 
då kunde jag inte längre spela. Det var ett tydligt 
tecken och från den dagen var min stora dröm och 
vision att syssla med musik.

Under resans gång har Andreas mål och för-
väntningar utvecklats och omformats. 

– Jag skulle bli världens bästa gitarrist, en ny 
Yngwie Malmsteen. Men framgång kan definieras 
på olika sätt och idag är mitt stora mål att leva på 
musiken.

Det är en bransch där det går upp och ner, där 
det gäller att träffa rätt folk och ”kränga sig”. För 
Andreas är det viktigt att behålla sin integritet, sin 
kärlek till musiken, att inte kompromissa och att 
göra saker han kan stå för helhjärtat.

– Man får kämpa som f-n och Ibland har jag 
känt att jag orkar inte med det här längre, jag tar 
ett vanligt kneg. Men jag har en jäkla kämpaglöd 
och envishet och musiken är en dröm jag inte vill 
ge upp, säger Andreas som ser sig som en tävlings-
människa med en genetisk drivkraft att vilja skapa 
musik.

HAN FÖRSTÅR VIKTEN av sociala medier för att 
synas och höras.

– Men det är ett mysterium hur man ska lyckas, 
jag är inte så bra på det och jag låter väl lite som en 
gubbe när jag säger att det kommer mer naturligt 
för den som är 18. Det är lätt att lägga upp saker 
när man är på turné men annars, vill nån verkli-
gen veta var jag promenerar eller vad jag äter till 
lunch? Jag vet att så ska man inte tänka men så 
funkar jag ibland.

Han skäms nästan för att säga det men för 
honom har tiden med pandemin varit utveck-
lande. Han har haft möjlighet att göra klart sin 
skiva och vuxit och utvecklats mycket som männ-
iska, musiker och producent då han varit tvungen 
att göra allt arbete själv i sin hemmastudio.

– På andra sätt har det varit tufft, jag och tjejen 
fick corona ganska tidigt, det var skitkämpigt men 
vi tog oss igenom det. Föräldrar till vänner har gått 
bort, det är en otrolig tragedi men på något sätt 
har jag gått förbi en gräns. Jag måste sluta fokusera 
på det negativa och hitta ljuset i tunneln för att 
inte fastna i en negativ spiral. 

De som bär på samma dröm 
som han – att kunna leva på 
sin musik råder han att behålla 
glädjen som finns där när det 
fortfarande är en hobby.

– För att komma dit man vill 
måste man vara villig att jobba 
hårt, verkligen slita, ha ett busi-
nesstänk och jobba med saker 
som man kanske inte alltid 
tycker är jätteroliga, till exempel 
rycka in som ljudtekniker eller 
kanske ta nåt gig man inte är så 
sugen på. Ha drömmar och mål 
men definiera vad framgång är 
för dig.

– Sätt en väldigt hög ribba 
som inte är omöjlig att nå, men 

MER OM 
ANDREAS

 Ålder: 32 år.
 Bor: Årsta.

 Familj:  
Förlovad med 
sambo och en 

son på väg.
 Fritid: Mycket 

sport som golf, 
innebandy och 
E-sport. Vara 

med familj och 
vänner.

 Dold talang: 
Ganska snabb på 

100 meter!
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glöm inte bort alla delmål på vägen dit. Och  
behåll alltid ett hjärteprojekt, något roligt vid 
sidan av den stora drömmen att bli näste Max 
Martin. Det är väldigt skönt att ha ett eget projekt 
att falla tillbaka på som är roligt och helt utan 
press, säger Andreas. 

– Att stanna upp och klappa sig själv på axeln 
när man lyckats med något eller verkligen försökt 
är viktigt, själv har jag varit dålig på det.

I HÖST SK A Andreas bli pappa för första gången, 
vilket han ser fram emot. Och han vill behålla sin 
kärlek till musiken, fortsätta skriva och släppa 
musik han brinner för.

– Tre Europaturnéer hör till det häftigaste jag 
gjort och en dröm jag levt på är att få komma ut 
i Europa igen och sprida nån typ av musikalisk 
kärlek.

Pandemin fick Andreas Moe att växa och utvecklas som människa, musiker och producent då han 
varit tvungen att göra allt arbete själv i sin hemmastudio.

Missa inte  
en filmad intervju 
med Andreas Moe 
på Huddinge kom-
muns Facebooks 

spellista. 
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Förr fanns kioskerna och de små  
livsmedelsbutikerna utspridda på 
många platser och därmed nära intill 
de flesta hem. Kioskens guldålder inföll 
under 1950-talet. Ändrade öppettids-
lagar och skärpta krav på arbetsmiljön 
fick dem sedan att minska i antal. I dag 

har självplock av lösgodis i mataffären 
tagit över och kioskerna är mer säll-
synta. Små handelsrörelser av det här 
slaget drevs ofta av kvinnor, som annars 
sällan drev affärsrörelse.

Mer att läsa på bloggen backspegeln.
huddinge.se/kiosken-i-vara-hjartan.

Älskade kiosken 
allt mer sällsynt
Elof ”Loffe” Bråtfors korvkiosk på Stuvsta torg,  
Stures Livs på Källbrinksvägen, Fullersta fruktis 
och Ida Larssons kiosk.

Följ gärna  
Huddingeback- 

spegel på 
Instagram.

Ida Larsson som förestod kiosken på Stuvsta torg (okänd fotograf, troligen 1940-tal).

Historiska bilden



Aktuellt

VÅRT HUDDINGE 3 2021 29

– Tack så jättemycket, det här var verkli-
gen uppskattat och ovänta, säger dans-
löftet Tess Falk som snart tar studenten 
från Kungliga svenska balettskolan i 
Stockholm.

Hon har fått Huddinge kommuns  
stipendium för unga talanger 2021. 
Övriga pristagare:

  Kulturpriset: Konstnären och hem-
bygdsfantasten Olle Magnusson, som 
arbetat med att bygga upp och hålla det 
unika lilla tvätterimuseet levande. 

  Pris för ideella insatser inom kul-
tur- och fritid: Cemil Karahan, eldsjäl i 

Flemingsberg som bidrar till att unga 
får en meningsfull fritid.

  Idrottspriset: Cheerleadingstjärnan 
Linn Björck, som tränat cheerleading i 
tio år och är med i svenska landslaget.

DET ÄR KOM MUNENS kultur- och  
fritidsnämnd som delar ut priser och 
stipendier till personer eller grupper 
som utmärkt sig inom idrott, kultur, 
ideella insatser och till unga talanger. I 
år uppvaktades vinnarna av nämnd- 
ordförande Bo Källström (L) med 
diplom, blommor och ett filmteam.

De har fått Huddinges 
kultur- och fritidspriser 
En konstnär tillika hembygdsfantast, en eldsjäl, en 
cheerleadingstjärna och ett danslöfte. Kvartetten 
mottog nyligen Huddinges kultur- och fritidspriser 
på vardera 20 000 kronor.

Prisutdelningen 
visas i fyra filmer på 
huddinge.se och i 

kommunens sociala 
medier.

Årets mottagare av Huddinges kultur- och fritidspriser. Uppifrån från vänster: Olle Magnusson, 
Tess Falk, Linn Björck och Cemil Karahan. 
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Huddinge växer

Tekniksprånget är ett praktikprogram 
för elever som är under 21 år och gått 
natur eller teknisk linje på gymnasiet. 
Julia gick natur på gymnasiet och har 
funderat på att bli ingenjör eftersom det 
är ett yrke med många olika inrikt-
ningar och goda möjligheter att få jobb.

Efter studenten i våras kollade hon 
vilka praktikplatser som fanns för de 
inriktningar inom yrket som tilltalar 
henne.

– Jag tycker det låter kul att jobba 
med samhällsbyggnad för det låter lite 
kreativt, estetiskt, ger möjlighet att 
jobba med människor i stora projekt 
och även med miljön.  

Det visade sig att Huddinge kommun 
hör till de arbetsplatser som erbjuder 
fyra månaders betald praktik genom 
Tekniksprånget och Julia sökte och fick 
en plats. 

– Vi har tidigare haft traineeprogram 
för högskoleelever men skulle inte ha 
det i år. Vi ville ändå nå ut till ungdo-
mar och visa kommunens verksamhet 
och valde att ansluta oss till Teknik-

språnget, säger Agnetha Sjödin, enhets-
chef på bygglovsavdelningen som varit 
handledare åt Julia. 

UNDER SINA FYR A månader har Julia 
arbetat på mät- och kartenheten och 
bygglovsavdelningen.

– Jag hade nog ingen inblick i hur 
en kommun fungerar innan så det har 
varit jättespännande att se och väldigt 
allmänbildande. Framförallt att se hur 
många yrken som finns som man inte 
trodde fanns.

Julia säger att man som ungdom tror 
att de val man gör avgör ens framtid.

– Så det har varit väldigt lärorikt 
att träffa alla kolleger och höra hur de 
kommit dit de är. Nu är jag mycket lug-
nare för nu vet jag att det går att testa 
olika saker. Bara för att man utbildar sig 
till en sak behöver man inte jobba med 
det utan det finns många olika vägar att 
gå för att nå sitt mål, säger Julia Ström 
Ho som sökt in på universitetet i Lund 
för att läsa väg- och vattenbyggnad. 

KRISTINA EDER

Mer info om  
Tekniksprånget på  

teknikspranget.se. 

FO
TO

: P
RI
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T

– Alla intresserade borde ta chansen, det är 
jättelärorikt och ett privilegium att få gå en betald 
praktik, säger Julia Ström Ho efter sina fyra månader 
som ”tekniksprångare” hos Huddinge kommun.

Tekniksprång ger
inblick i arbetslivet



MER OM 
TEKNIK-

SPRÅNGET

Tekniksprånget är ett 
praktikprogram där 

Sveriges arbetsgivare 
tillsammans med 
regeringen satsar 
för att locka fler 

ungdomar till högre 
tekniska utbildningar.

Genom fyra 
månaders betald 

praktik får unga i hela 
Sverige chansen att 

testa ingenjörsyrket i 
praktiken. Syftet med 
Tekniksprånget är att 
inspirera till att läsa 
en högre teknisk ut-

bildning genom att ge 
en tydligare målbild 
av vad som väntar 

efter studierna. Över 
180 arbetsgivare 
medverkar i pro-

jektet och erbjuder 
praktikplats på över 
100 orter runt om i 

Sverige.

FO
TO

: P
RI
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T

Under fyra månader var Julia Ström Ho
”tekniksprångare”, bland annat på 
kommunens mät- och kartenhet.
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Så funkar det/ Hotell
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De vanligaste klagomålen och problemen 
brukar vara tråkig utsikt, dålig mat och för litet 
rum. Det kan också handla om att du nekas att 
få pengar tillbaka när du behöver avboka av 
olika skäl. 

Gör så här för att undvika problem:
Spara hotellannonsen som ligger  
till grund för din bokning. Ta en  

skärmdump om det är en bokning på nätet. 
Annonsen visar om hotellet lever upp till vad 
du kan förvänta dig.

Det finns ingen lagstadgad ångerrätt 
för hotellbokning. Bokningsvillkoren 

avgör detta. Läs noga vad det är för avboknings- 
regler innan du bokar.

Vänta inte till efteråt om du är miss-
nöjd! Klaga direkt på plats om det är 

något du tycker är fel under hotellvistelsen.  
Det är först om hotellpersonalen inte kan 
åtgärda felen som du kan kompenseras  
med prisavdrag eller annan ersättning.  
Dokumentera felen med fotografier. 

1

2

3

Den här sommaren kommer 
säkerligen åter att präglas 
av pandemin med semester 
hemma. Men flera av oss 
kommer säkert att vilja resa 
runt och upptäcka Sverige och 
då kan övernattning på hotell 
eller vandrarhem vara ett 
alternativ. 

 
saker att 
tänka på 
vid hotell-
vistelser

Budget- och skuldrådgivningen: 08-535 317 61 eller budgetskuld@huddinge.se. Det finns även en e-tjänst  
där du kan boka tid för rådgivning. Konsumentvägledningen ger råd kring olika konsumentfrågor: 08-535 300 00 
eller konsument@huddinge.se.

3



Invasiva arter  /Så funkar det

Nu grönskar det som allra mest men alla växter är inte 
bra. Huddinge kommun kartlägger och bekämpar 
främmande invasiva arter som konkurrerar och tar 
över den inhemska floran. Du kan hjälpa till genom 
att rapportera och inte sprida dem.

Parkslide är till utseendet lik 
bambu och kan bli två meter 
hög och bilda stora bestånd 
genom rotskott som kan 

sprida sig flera meter. I en 
trädgård kan den vara svår att 

bli av med. Kommer den ut i naturen 
hotas biologisk mångfald. Har du den i 
trädgården: 

  Bekämpa den inte om den inte är ett 
problem

  Måste du ta bort den – anlita expert.

Jätteloka är vacker och 
ståtlig, men som inva-
siv främmande art 
kan den skada den 
biologiska mångfal-
den negativt genom att 
den kväver andra växer. Växtsaften kan 
ge svåra brännskador och ärr om huden 
utsätts för solljus. 

  Ta bort den på din egen tomt eller 
mark (med skyddskläder på).

Blomsterlupin är en populär 
trädgårdsväxt, men den är 
lurigare än man kan tro. 
Den tränger bort andra väx-
ter och ändrar näringssam-
mansättningen i jorden vilket 
kan skada den biologiska mångfalden.  

  Ta bort den från din tomt eller mark 
innan den satt frö och se till att den inte 
sprids.

Ta hand om avfallet på rätt sätt:
  Lägg i en sopsäck som du försluter 

ordentligt. Det får inte vara jord bland 
rötterna. Kör dem till en återvinnings-
central och släng dem på "ej sorterings-
bart", tidigare brännbart. 

  Släng dem inte i matavfall, kompost 
eller i skogen. Då sprids de ännu mer. 

Hjälp till att stoppa 
invasiva växter
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Felanmäl gärna invasiva växter på allmän plats i Huddinge. Felanmäl via appen Felanmälan Huddinge eller på 
huddinge.se/felanmalan och rapportera alltid fyndet till invasivaarter.nu.



Bad- och lekplatser

Affärsviken i Gladö 
är en liten badplats med 
klippor vid Kvarnsjön. 
Gräsmatta finns i 
anslutning liksom 
cykel och bilparkering. 
Två toaletter varar en 
handikappswanpassad.

Badudden i Skogås 
– sandstrand vid 
Drevviken i Trångsund 
– är en liten, långgrund 
barnvänlig sandstrand. 
Vid badplatsen finns 
toalett och parkering.

Flottsbrobadet vid 
Albysjön – stranden är 
100 meter lång och har 
två badbryggor och en 
gästbrygga för båtar. Det 
finns stora gräsytor och 
flera grillplatser.

Gömmarbadet  
– mindre  sandstrand 
med brygga. Det finns 
också två hundbad. 
Huvudentrén till 
naturreservatet ligger 
nära. Stor parkering.

Kråkviksbadet  
– mindre badplats vid 
Långsjön i Segeltorp. 
Mindre klippa med 
brygga och en liten 
sandstrand som passar 
för mindre barn. Enkelt  
att ta sig fram på grus-
gången med rullstol eller 
barnvagn. Sittplatser 
med bord och soptunna.

Lännabadet är en 
mindre badstrand vid 
Drevviken. Här finns 
parkering och WC.

Mörtviksbadet ligger 
vid Drevviken och är 
en liten bostadsnära 
badplats i skyddat 
läge nära skogskanten. 
Här kan man bada 
vid den barnvänliga 
sandstranden eller vid 
bergshällarna norröver.

Nyboviksbadet vid 
Kvarnsjön har en liten 
badplats för boende och 
sommargäster i området. 
Vid stranden finns en 
brygga och flytbrygga. 
Här finns en gräsplan 
och en även mindre 
fotbollsplan. Badet 
är utrustat med två 
torrdass och två bås för 
ombyte. 

ILLUSTRATION: LASSE FRANK

Sjöängsbadet 
består av en liten 
sandstrand och 
klipphällar vid vattnet. I 
närheten av badet finns 
en stor fotbollsplan. 
Soptunnor och toalett 
finns vid entrén till 
badet, här finns även 
bänkar att sitta på.

För den som vill ta ett svalkande 
dopp eller leka loss ordentligt 
i fantasirika miljöer finns det 
gott om möjligheter i sommar 
i hela kommunen. Mer info på 
huddinge.se/badplatser och 
huddinge.se/lekplatser.

Gott om 
platser 
för bad 
och lek!
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Sundbybadet vid  
Sundby gård har en 
mindre strand med 
många härliga grön-
områden intill. Här finns 
en beachvolleybollplan, 
gungor samt uthyrning 
av roddbåt och kanot. 
Vid stranden finns både 
en fast brygga och en 
flytbrygga. Här finns 
en anlagd sittplats med 
bord för medhavd fika 
och grillplatser .

Vårbybadet intill 
Vårby allé, sandstrand 
med flytbrygga. Vattnet 
är långgrunt och passar 
för mindre barn. Vid 
stranden finns en 
lekplats med gungor, 
klätterställning och 
rutschkana, för de äldre 
en boulebana. Badet 
är utrustat med kiosk, 
WC, utomhusdusch och 
omklädningshytter. Stor 
parkering i närheten.

     Stortorpsbadet 
vid Drevviken 

i Trångsund, här 
finns en stor gräsyta 
för picknick och lek. 
Fina skogsdungar finns 
i närheten för lek och 
rekreation. Badplatsen är 
utrustad med torrtoalett 
och fikabord.

Vårby herrgårdspark 
– bada, träna i ute-

gymmet, spela 
beachvolleyboll 

och pingis. Goda 
lekmöjligheter, 
grillplatser, en  
scen, ett koloni- 

område, och en 
ångbåtsbrygga. 

Lekplats med 
vikingatema.

Härbreparken  
– här finns Valleby där 
LasseMajas detektivbyrå 
löser mysterier. Utöver 
miniatyrhusen finns fler 
möjligheter till både lek 
och sport. Det går att att 
ta sig fram med rullstol 
eller barnvagn.

Kästadalsparken är 
inspirerad av sagornas 
värld! Här finns bland 
annat gungdjur, sandlek, 

balansbom, hinder-
bana och en koja. 

Platsen är plan.

Långsjöparken 
i Stuvsta är en 
 unik lekplats 
med ett 
historiskt 

tema. Det finns 
ett sjunket lok, 

en traktor, en 
cykelkarusell och 

speedwaycyklar. Vid 
lekplatsen finns gräs-
ytor och  fotbollsplan.

Sjötorpsparken i 
Skogås har matematik-
tema. Här finns bland 
annat klätternät, multi-
sportplan, studmatta 
och planetarium. 

Rosendalsparken 
rustas upp till en 
stadsdelspark med 
lekplat med förtrollad 
skog, fler mötesplatser 
och ökade möjligheter 
till lek och aktivitet.
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Tips och inspiration 
hittar du på  

huddinge.se/ 
friluftsliv.

Som en av Sveriges bästa naturkommuner är det 
självklart för Huddinge att delta i Friluftslivets 
år, en satsning av Svenskt Friluftsliv och 
Naturvårdsverket. 

Att de som inte är vana eller kanske 
rentav tycker att det är lite läskigt 
att vara i skogen ska våga prova. 
Och våga upptäcka hur uppfris-
kande det är för kropp och själv att 
vara ute i naturen.

Varför inte gå på en småkrypssa-
fari med din familj i närmsta skogs-
dunge? Eller bestiga Korpberget 
och till fikastunden på toppen få en 
av Stockholms bästa utsikter. Eller 

ta ett skogsbad i den uråldriga Fle-
mingsbergsskogen och låt naturen 
ta över dina sinnen för en timme 
eller två. Vandra den vackra slingan 
runt Balingsta Bottnen och häpna 
över naturens skönhet och lyssna 
till fågelsången. 

– Välkommen ut! hälsar Helena 
Lundberg, som är projektansvarig 
på Huddinge kommun för frilufts-
livets år.

Aktuellt

Ge naturen en chans 
och upptäck mer
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Ge naturen en chans 
och upptäck mer



Näringsliv/ Gateau i Skogås
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Anrika hantverksbageriet Gateau har slagit sig ned 
i Skogås där ett stort antal bagare förser Stockholm 
med bland annat mat- och kaffebröd, konditorivaror 
och andra godsaker.

– Vi klarade flytten utan att hålla 
stängt en enda dag. Vi har varit 
igång här i Skogås fullt ut sedan 
årets fettisdag. Här finns det 

gott om utrymme att blåsa på 
när pandemin väl är över, säger Sören 
Resare, produktionschef.

Det var i samband med att Slakthus-
området i Stockholm skulle omvandlas 
till bland annat bostäder som Gateau 
fick se sig om efter nya lokaler. Valet föll 
på ett tidigare bussgarage intill Vretvä-
gen i Skogås som byggdes om och till. 

Det gamla bussgaraget är i dag ett 

Hantverket i fokus på Gateau i Skogås



VÅRT HUDDINGE 3 2021 39

Gateau startade  
i Saltsjöbaden 1937 
och ingår numera 
i Fazerkoncernen. 

Företaget har bagerier 
i Skogås, Lund och 

Helsingfors. Det som 
bakas säljs via egna 
butiker och utvalda 
livsmedelsbutiker. 

Gateau har även en 
webbshop.

toppmodernt bageri, med stora stenug-
nar och bakbord där bagarna bland 
annat snurrar kanelbullar. Lokalerna 
rymmer också Gateaus huvudkontor.  

Brödet bakas med surdeg och äkta 
råvaror enligt traditionella franska 
recept.

– Brödet bakas av bagare, inte av 
maskiner, betonar Sören Resare och 
berättar att hans avdelning i dagsläget 
har cirka 50 medarbetare.

Bageriet tillverkar även konditoriva-
ror som tårtor, bakelser och kondisbitar 

av olika slag. Det finns dessutom en 
avdelning för paketering av småkakor, 
chokladpraliner och müsli. 

– I köket rostas nötter till nötbland-
ning. Vi kokar även sylt och marmelad 
som säljs under vårt eget varumärke 
och gör smörgåstårtor och dressingar 
till butikerna.

Gateau har en aggressiv expansions-
plan och letar därför ständigt efter nya 
lokaler för egna butiker. Även Skogås 
finns med i butiksplanerna.

M I K A E L  J E PPE

Hantverket i fokus på Gateau i Skogås

Hantverksbageriet har bakbord 
där bagarna bland annat snurrar 

kanelbullar och bakar tårtor. 

Det gamla bussgaraget i Skogås 
har förvandlats till ett toppmodernt 

hantverksbageri.
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nder som-
maren fikar 
vi som aldrig 
annars, men 
hur länge 

har kaffe och kakor varit en 
svensk tradition?

Kaffet slog igenom i Sve-
rige på 1700-talet. Snart blev 
det populärt med kaffehus 
där män, enligt brittisk 
förebild, drack kaffe, läste 
tidningar och diskuterade 
politik. Staten gjorde allt 
för att beskatta, reglera och 
förbjuda den nya drycken. 
Förbuden berodde delvis på 
rädslan för de frispråkiga 
diskussionerna på kaffehu-
sen, men än mer på oviljan 
mot importerade lyxvaror. 
Men många, till exempel 

Fikans födelse
– från politiska
kaffehus till 
delicatobollar

Krönikan/ Edward Blom

U

Våra 
krönikörer

konditoriet låg nedanför 
kullen med bageri i botten-
våningen och servering mer 
strategiskt nere vid Kom-
munalvägen (eller Hudding-
evägen som den hette då). 
Äldsta kvarvarande kondi-
tori i kommunen är nog Två 
bagare i Stuvsta, tidigare 
Callnes, grundat 1953.

Vid mitten av 1800-talet 
blev vedspisar med små 
ugnar vanliga i de svenska 
hemmen. (Innan hade man 
bara haft stora bakugnar, 
som tog dagar att elda upp 
inför årliga storbak.) Samti-
digt blev sockret så billigt att 
vanligt folk kunde köpa det. 
Nu kunde alla baka småka-
kor. Kafferepen kom bland 
allmogen att ersätta tidigare 

Årstafrun, bröt mot lagen 
och kokade kaffe i smyg.

Kvinnor träffades gärna 
över en kanna kaffe samti-
digt som de repade sidenlap-
par till stoppning av kläder, 
varför sådana bjudningar 
kom att kallas kafferep.

PÅ 1800 -TALET ERSATTES 
kaffehusen av schweizerier, 
en sorts kombinerad bar och 
konditori, dit framförallt 
män gick och drack kaffe 
efter att de ätit lunch på 
restaurang – för där servera-
des inget kaffe. Kvinnor gick 
hellre på konditorier.

I Huddinge öppnade Frans 
Oscar Isaacsson ett kondi-
tori 1910. Än lever namnet 
”Isaacssons kulle” kvar, 

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

gästabud. Många arbetare i 
städerna ersatte rentav den 
dagliga maten med kaffe och 
kakor. (Sorgligt nog berodde 
de låga sockerpriserna på 
etablerandet av slavplanta-
ger i Västindien, men snart 
skulle inhemskt betsocker 
ta över.)

Under nästan 100 år var 
kafferepet den vanligaste 
bjudningsformen i Sverige. 

Enligt etiketten skulle man 
helst bjuda på sju sorters 
småkakor, samt något ”grov-
doppa” som bullar. Ibland 
även tårta. Kafferepen var 
framförallt kvinnornas sätt 
att umgås. Men männen 
drack lika mycket kaffe de, 
ibland blandat med sprit till 
kaffekask.

Från slutet av 1960-talet 
började de yngre ersätta 
kafferepen med tebjud-
ningar eller enkla middagar. 
Naturligtvis fortsatte de 
att dricka kaffe till vardags 
och att bjuda på kaffe 
och kaka om någon kom 
förbi. Fika blev allt mer ett 
begrepp, inte bara för själva 
kaffet utan för en enklare 
version av kafferep. (Ordet 

”Har då Huddinge 
bidragit med något 

till den svenska fika-
kulturen? Jodå. 1964 
flyttade det då lilla

kakbageriet Delicato 
till Segeltorp.”



fika är ursprungligen slang 
för ordet kaffe, där e:t bytts 
till i och man sedan bytt 
plats på ”ka” och ”fi”.)

PÅ 1990 -TALET FICK de 
klassiska konditorierna 
konkurrens av amerikanskt 
inspirerade espressoställen. 
En ny generation svenskar 
drack mer kaffe än någonsin, 
men på nytt sätt.

Har då Huddinge bidragit 
med något till den svenska 
fikakulturen? Jodå. 1964 flyt-
tade det då lilla kakbageriet 
Delicato till Segeltorp. Det 
kom att växa enormt och 
förser i dag hela Sverige med 
punschrullar, delicatobollar 
och mazariner. Till och med 
kungen – sedan 1993 är Deli-
cato kunglig hovleverantör.

Ragnar Larssons 
bild på fikande poliser 

på Isaacssons konditori.
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VISÄTTRA 
DISCGOLFBANA
Discgolfbanan på Visättra 
sportcenter är öppen för alla 
och helt gratis att spela på. Den 
består av en varierad 18-hålsbana 
med såväl tekniska skogshål som 
längre ängshål. Utkastet till hål 
1 ligger i direkt anslutning till 
Visättra sportcenter. Intill utkastet 
finns också en driving range samt 
övningskorgar. I Visättra sportcenter 
finns tillgång till bankarta, scorekort 
och uthyrning av discar. Mer info: 
huddinge.se/visattrasportcenter.

TRÄNA UTOMHUS  
I SOMMAR
Det finns flera elljusspår och 
motionsspår runt om i Huddinge. 
En del finns i naturområden, andra 
ligger i anslutning till idrottsplatser. 
Vissa av spåren är belysta kvällstid. 
Det finns också flera utomhusgym 
i Huddinge. En del  är gjorda av 
stockar och trämaterial, andra 
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/motionsspar. 
huddinge.se/utegym.

SOMMARTORG  
PÅ TRE PLATSER
Sommartorgen är kul mötesplatser 
för sommarlediga barn och unga i 
Flemingsberg, Skogås och Vårby. Det 
är gratis att vara med. Kommunen 
har ledare på plats.Dessa öppettider 
som gälle på sommartorgen i 
Flemingsberg, Skogås och Vårby:

  Vecka 31, mån–fre kl. 13–16.
  Vecka 32, mån–fre kl. 13–16.
  Vecka 33, mån–tis kl. 13–16.

Mer info: huddinge.se/sommartorg.

FULL FART 
I RÅDSPARKEN
I Rådsparken kan barn, unga och 
vuxna idrotta, motionera och umgås 
på sina egna villkor. Det finns ett 
utegym, klätterblock, en skatepool 
och en näridrottsplats med 
konstgräs för bollsporten. Dessutom 
finns en lekpark anpassad för barn 
med funktionsnedsättning. Alla ytor 
är tillgänglighetsanpassade. I stallet 
och djurhuset bor åsnor, får, getter, 
höns, ankor, kaniner, marsvin  
och katt. 

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. Här 
strömmar du ett stort utbud av 
sevärd film från hela världen, för 
både stora och små. Här hittar du all 
information om vad våra bibliotek 
erbjuder dig. bibliotek.huddinge.se

DIGITAL FRITIDSGÅRD
Du vet väl om att du kan gå in på vår 
digitala fritidsgård? Följ oss gärna, 
på UngHuddinge på Instagram. Där 
kan du själv vara med och skapa 
innehåll om du vill. Vi kör väldigt 
varierade livesändningar, flera dagar 
i veckan. Digital fritid riktar sig 
främst till dig som är 13–19 år.
Mer info: instagram.com/
unghuddinge.

GE DIG UT I NATUREN!
Vår kommun har många intressanta 
och vackra naturområden, varav 
flera är naturreservat. Inspiration, 
regler och länkar till Naturkartan 
finns på: huddinge.se/naturomraden. 
Tänk på att vara försiktig med 
naturen, att inte lämna något skräp 
och inte störa djuren. Det finns lagar 
och regler för hur man beter sig i 
våra naturreservat. 

UTSTÄLLNING PÅ 
FULLERSTA GÅRD
Handen och håret – utställning 
på Fullersta Gård 22/5–26/7 och 
25/8–26/9. Öppet onsdag-söndag 
kl. 12–16. Fri entré! Läs mer om 
utställningen och konstnärerna Inez 
Jönsson och Dina Isæus-Berlin på 
fullerstagard.se.

KONST OCH NATUR  
I ORLÅNGEN
Exploration of now – unikt möte 
mellan konst och natur på 
Huddingeleden. Under två 
helger i augusti – 12–15/8 och 
19–22/8 – fylls naturreservatet 
Orlången av konst och dans 
när konst- och miljöprojektet 
Explorations of Now går av stapeln. 
Det blir en guidad konstrunda 
med dansföreställningar, 
konstinstallationer och 
performance art. Bakom projektet 
står danskompaniet Cullberg, 
konstkollektivet Kultivator och 
Institutet för Framtidsstudier. Mer 
info: explorationsofnow.se.

LÄS I SOMMAR  
OCH FÅ EN BOK
→  10/6–29/8
Hämta Sommarbokenhäftet på ditt 
bibliotek. När du lämnar in ditt 
ifyllda häfte får du en bokpresent. 
Vad, när och hur du vill läsa väljer 
du! Sommarboken finns både för 
dig som är 8–12 år och för dig som 
är 12–19 år.  Mer info: bibliotek.
huddinge.se.

APP FÖR LÄSSUGNA
Testa Bibblix – vår nya läsapp. Här 
ger vi inspiration och boktips till 
barn och unga. Bibblix är gratis 
att använda och passar allt från 
nybörjarläsaren till bokslukaren. 
Appen är utvecklad med och för 
barn och unga, med ett enkelt och 
tydligt gränssnitt så att de enkelt ska 
hitta sin läsning själva.
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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.

HÅLL KOLL PÅ  
HUDDINGE.SE/LOV
På huddinge.se/lov finns  
massor av tips på saker som  
    både barn och ungdomar kan 
         göra under sommarlovet
                                            – i sol och
         regn. 

PARKSOMMAR 
– UNDERHÅLLNING  
I DET GRÖNA
Förgyll sommaren med under-
hållning i parker och på andra 
fina platser runt om i Huddinge 
kommun. För en plats i publiken, 
behöver du förboka en gratis biljett 
på webben. Antalet platser är 
begränsade, så först till kvarn  
gäller. Program och bokning på:  
huddinge.se/parksommar.

→  11/8 KL. 19
Folk'Avant – nordisk folkmusiktrio 
i Stortorpsparken i Trångsund. 
Härlig musik med Folk'Avant, en 
svenskfinsk trio där den svenska och 
finska folkmusiktraditionen möts i 
nyskrivna kompositioner.
→  12, 23 OCH 29/8 KL. 14
Detektivvandring i Valleby  i 
Härbreparken i Skogås. Kom med 
på en mysterievandring bland 
Vallebys olika små hus. Vi löser 
fall tillsammans med Maja från 
LasseMaja-böckerna. Vandringarna 
passar 5–9-åringar.
→  14/8 KL. 13 & 15/8 KL. 13
Pappa Kapsyl – konsert för hela 
familjen vid Vårbybadet intill 
kiosken, Vårby allé 70, 14/8 kl. 13, 
och i Stortorpsparken i Trångsund 
15/8 kl. 13.  Barnmusik som är 
bra på riktigt, finns det? Ja, men 
alla låtar handlar om dinosaurier. 
Rockiga köttätarlåtar blandas med 
stillsamma långhalsballader, allsång 
och roliga upptåg med publiken.

COVID-19 OCH 
EVENEMANG
Arrangörerna ansvarar för att 
anpassa efter råd och restriktioner 
kring covid-19. Ta reda på aktuell 
info på respektive anläggning 
Stanna hemma om du är sjuk  
och håll avstånd på plats.

→  17/8 KL. 13 & 15
Clownföreställningen Hunden med 
Dotterbolaget på Flemingsbergs-
parkens scen. Det vankas två 
lekfulla föreställningar om att 
hjälpa och hjälpas åt. Att mötas över 
språkbarriärer, missförstånd och om 
att lära känna sig själv genom andra.
→  26/8 KL. 19
Fabulous trio – rockabilly med 
kvinnlig power i Stortorpsparken. 
Det bjuds på låtar i sann 50-tals-
anda, men i en uppdaterad 
lyxförpackning. 
→  28/8 KL. 13 
Come rain or shine, we will dance – 
dans i gräset vid Fullersta Gård. Kom 
och se dansare som är framtiden 
för utvecklingen av den nationella 
och internationella scenkonsten. 
Koreografin av Marit Shirin 
Carolasdotter är byggd på dansarnas 
berättelser om hemmahörighet, 
mellanförskap och vilja att mötas 
återigen i dansen efter en tid av 
distans under pandemin. 

Clownföreställningen Hunden 
med Dotterbolaget kommer 

till Flemingsbergsparken.

Fabulous trio bjuder 
på rockabilly i 
Stortorpsparken. 



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

FÖLJ OSS I VÅRA SOCIALA KANALER

Gladys del Pilar 
uppmuntrar ovana att 
pröva på friluftslivet

Nytt avsnitt med 
Jimmy Askelius i 
Älskade Huddinge
Lyssna på podden 
Älskade Huddinge där 
folk från Huddinge 
berättar om sin plats och 
varför de har sitt hjärta 
i Huddinge. Lyssna 
på avsnitt med bland 
annat Daniel Karlsson, 
Gladys del Pilar, Rihab 
Garci, Reine Berglund och 
läraren Jimmy Askleius.

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 37
Nästa nummer av  
Vårt Huddinge kommer 
till dig från och med 
vecka 37.

Huddinge kommun har 
valt att hänga på och 

engagerat Huddingebon 
Gladys del Pilar för inspelning av 
några kortfilmer där hon testar 
lite olika saker och får hjälp 
med hur det bör gå till enligt 
allemansrätten.

– Jag ska utforska Huddinges 
natur. Jag kommer att laga mat, 

njuta av naturen och se vad man 
kan göra under sommaren här. 
Huddinge bjuder på så väldigt 
mycket, säger Gladys del Pilar.

FILMER NA VISAS I sociala 
medier under sommaren och 
på huddinge.se/friluftsliv där 
det går att få en massa tips på 
friluftsliv i Huddinge.

2021 har utsetts till Friluftslivet år av 
Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket. 
Tanken är att fler ska få upp ögonen för  
vad det går att göra ute i naturen. 


