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Inledning

itt i somma-
ren hände 
något som 
inte ska få 
hända. Två 

barn som varit ute och lekt 
i kvällssolen fick vårdas  
på sjukhus för skottskador 
e�er en gängsamman- 
drabbning. Visättra,  
normalt ett lugnt område 
blev i hela landet en 
symbol för otrygghet, våld 
och gängkriminalitet. Jag 
mötte rädda och skakade 
invånare. Men jag mötte 
också beslutsamhet och 
knutna nävar. Det måste 
bli ett slut på våldet. Kan 
detta bli en vändpunkt och 
slutet på den naiva syn på 
gängbrottslighet som finns 
idag? 

FÖR ETT PAR helger sedan 
samlades hundratals 
Visättrabor på samma 
plats för att fira Visättra-
barnens dag. Det blev en 
fin dag där barnen bjöds 
på fika och böcker, lekte i 
hoppborg, testade ansikts-
målning och fick ta selfies 
med poliser. På kvällen 
ordnade ideella kra�er 
en ljusmanifestation mot 
våld och för gemenskap. 
Tystnaden och rädslan 
som tidigare var så påtaglig 
i området byttes ut mot 
värme och hoppfullhet. 

POLITIK EN M ÅSTE NU 
visa samma handlings-
kra� som civilsamhället. 
Staten måste göra mycket 
mer. Lagsti�ningen måste 

M

”Jag mötte rädda och 
skakade invånare. 

Men jag mötte också 
beslutsamhet och 
knutna nävar. Det 
måste bli ett slut 

på våldet.”


stramas åt och resurser 
skjutas till. Kommunen 
har ett stort ansvar för det 
förebyggande trygghetsar-
betet. I Huddinge satsar vi 
bland annat på ett syste-
matiskt preventionsarbete, 
föräldrastöd, stödinsatser 
i skolan, bostadssociala 
insatser, trygghetskameror, 
trygghetsvärdar och för-
ändringar av utemiljöerna. 
Det är bra men det 
behöver göras mer på alla 
nivåer för att bekämpa 
det gi� i samhället som 
kriminalitet och otrygg-
het innebär. Men vi får 
inte glömma att de goda 
kra�erna är i förkrossande 
majoritet i alla områden. 
Det gör mig hoppfull även 
e�er en sommar som 
denna.

Daniel 
Dronjak (M)
Ordförande  
i kommun-
styrelsen

daniel.dronjak@
huddinge.se

Rädslan 
byttes 
mot hopp-
fullhet

Bäst i Huddinge just nu

Daniel: Alla medborgarinitiativ  
vi har sett den senaste tiden.
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En av oss/ Yusuf Khadar
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21-årige Yusuf Khadar lever sin dröm. Han 
jobbar inom den kommunala hemtjänsten 
i Huddinge och pluggar samtidigt till 
undersköterska på distans. 

Han försöker också hinna med att gymma 
och spela fotboll.

– Jag trivs med att hjälpa äldre. Det är ett 
jättebra jobb som jag verkligen kan rekom-
mendera till andra, säger Yusuf Khadar 
som flyttade till Huddinge 2016.

Han är trevlig, social och hjälpsam och 
har alltid varit intresserad av att jobba med 
äldre. E�er examen på gymnasiets barn- 
och fritidsprogram tog han därför kontakt 
med hemtjänsten och fick till en början 
jobb i Vårby gård. Nu är det Huddinge 
centrum och Fullersta som gäller. 

Han tar sig till kunderna på någon av 
kommunens tvåhjuliga tjänstefordon: 
elcykel eller elsparkcykel. 

– Det är ett omväxlande och roligt jobb 
där jag trä�ar många nya människor, säger 
Yusuf Khadar.

PANDEMIN FÖRSVÅR AR JOBBET i 
många avseenden. Under en period bar 
han både visir, mun- och skoskydd och 
handskar, men sedan både personal och 
äldre vaccinerats behövs inte längre visir.

– Jag har med mig en väska med skydds-
utrustning och kan vid behov sätta på mig 
mer, säger Yusuf Khadar som kliver upp 
klockan halv sex för att hinna till morgon-
samlingen i Huddinge centrum klockan 
sju. 

Senast halv åtta är han i full gång hos 

Yusuf har hittat 
drömjobbet

personer med hemtjänst. Han fixar fru-
kost, hjälper hemtjänstmottagare upp 
från sängen, tvättar kläder, handlar och 
värmer mat, diskar och promenerar.

– Ibland behöver vi vara två, exem-
pelvis när vi ska hjälpa någon från 
sängen till en rullstol.

PLANEN ÄR ATT så småningom 
utbilda sig till sjuksköterska, men 
att ändå fortsätta jobba kvar inom 
hemtjänsten. När hans vikariat går ut i 
december hoppas han få fast jobb.

M I K A E L J E PPE

Vill du veta mer 
om arbete inom 
omsorgen/hem-
tjänsten? Läs mer 
på huddinge.se/ 

arbeta-vard- 
omsorg.

Camilla Broo, kommundirektör 
i Huddinge, är imponerad över 
civilsamhällets handlingskra� e�er 
sommarens våldsdåd i bland annat 
Visättra.

– Det engagemang som Visättra-
borna och andra har visat är 
fantastiskt. Det gäller även 
uppslutningen och viljan att med 
gemensamma kra�er göra något åt 
situationen. Många boende är med 
rätta stolta över sitt område och det är 
bra att de visar det.

Camilla Broo ly�er även den 

Insatser på bred front vägen framåt 
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Stöd för dig 
som vårdar en 
närstående
Stödjer, hjälper eller  
vårdar du en närstående? 
Någon som är långvarigt 
sjuk, äldre eller som har 
en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning 
eller beroende-
problematik? Då kan 
du själv behöva stöd! 
Du är välkommen 
att delta i våra 
anhörigpromenader, 
utbildningar inom 
bland annat demens 
samt våra anhörigcaféer 
där du kan trä�a andra 
i samma situation. 
Mer information på 
huddinge.se/anhorig.

Kontakta oss!
  Anhörigkonsulent,  

08-535 336 35
  Anhörigsamordnare,  

08-535 336 36
anhorig@huddinge.se

Insatser på bred front vägen framåt 

Yusuf Khadar älskar sitt jobb inom hemtjänsten i Huddinge.

samverkan som finns, både 
inom den kommunala 
verksamheten och med 
exempelvis polisen, och som 

sätts på prov när det inträ�ar 
svåra händelser.

– Det finns en fungerande och 
skicklig krisberedskap och förmåga 
att styra om.

Hon pekar också på det proaktiva 
arbete som kommun, civilsamhälle 
och andra gör varje dag. Under 
sommaren arrangerades exempelvis 
sommartorg  runt om i kommunen 

och både fältare och mobila fritids-
ledare var på plats.

Camilla Broo menar att det aldrig 
går att låta trygghetsarbetet vila.

– Det har sedan tidigare avsatts 
extra pengar till olika trygghets-
skapande insatser. På gång är bland 
annat trygghetsvärdar och kameror. 
Men sedan handlar det också om att 
vi – alla goda kra�er – fortsätter bry 
oss, möts och gemensamt hittar vägar 
framåt som motkra� när det ofattbara 
händer.

M I K A E L J E PPE

Anmälde klotter  
– vann biocheckar
Grattis och tack till 
Bo, Linda, Alexander, 
Stefan, Dennis, Nicolin, 
Magnus, Gunnar, Åke 
och Börje som vann 
biocheckar som tack för 
att de felanmälde klotter 
i somras. Felanmäl 
klotter du med via appen 
Felanmälan Huddinge 
eller huddinge.se/
felanmalan.
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Aktuellt

Huddinge kommun får mer gjort i 
skog och mark samtidigt som invånare 
får in en fot på arbetsmarknaden. En 
perfekt kombination, menar ekolog 
Mikael Essmyren.

– När man lyckas para ihop personer 
som arbetstränar med lämpliga arbets-
uppgi�er, då blir det superbra för alla.

Mikael Essmyren arbetar på Hud-
dinge kommuns natur- och klimat-
avdelning. Han förvaltar naturreservat, 
arbetar med fornminnesvård, samord-
nar betesdri� och leder också utveck-
lingsprojekt; i just det här fallet är han 
både initiativtagare och arbetsledare.

– 2017 inledde vi arbetet med betes-
samordning och identifierade ett stort 
behov av att öka insatserna för att hålla 
kulturlandskapen öppna. Det handlade 
om att sköta om hagmarker och att titta 
till betesdjur.

– E�er ett tag såg vi också möjlighe-
ten att sätta upp en liten cirkulär eko-
nomi genom att göra små naturvårdsin-
satser som att transportera virke till 
Balingsta och processa virket till ved 
som sedan körs ut till alla grillplatser i 
kommunens naturreservat.

MIK AEL ESSMYR EN TOG kontakt med 
arbetsmarknadsenheten som matchade 
arbetsuppgi�er med två Huddinge-
bor i arbetsträning. Båda var redo för 
nya utmaningar. 2019 gick både Per 
Johannesson och Jonas Widell till en 

Perfekta kombon håller 
kulturlandskapet öppet

individanpassad anställningsform hos 
kommunens naturvårdsavdelning. De 
arbetar i dag som naturvårdare och har 
ska�at sig både röjsågs- och motorsågs-
körkort. Per rattar också traktorn.

– Det här är lysande, det kan inte bli 
så mycket bättre. Det är frihet under 
ansvar, vi lägger upp arbetet själva 
utifrån de mål som satts upp, säger han 
och får medhåll av Jonas Widell:

– Jag trivs jättebra, det är det bästa 
jobbet man kan ha. Jag är utomhus hela 
tiden och får jobba med kroppen.

M I K A E L J E PPE
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Perfekta kombon håller 
kulturlandskapet öppet

Mer info på svenskalag.se/flemingsbergunited 
och balder.se.

Flemingsberg United återupptar inom kort läxhjälpen 
som varit vilande under sommaren. Men inte i  
Flemingsbergs centrum utan i en lokal närmare  
Grantorp. Bostadsbolaget Balder står också i start- 
groparna med läxhjälp.

Collins Zola, föreningskoordinator hos Flemingsberg 
United, berättar att läxhjälpen som startades i våras, 
snabbt blev en succé. 20–25 av klubbens barn och unga 
kom på e�ermiddagarna för att få hjälp med läxorna 
och ibland också för att läsa högt tillsammans. Det 
senare för att lära sig uttala ord på ett korrekt sätt. 
Fotbollsklubben bjöd tillsammans med föreningen 
Samverkan i Huddinge också på mellanmål.

– Vi vill ge våra barn bättre förutsättningar att klara 
skolan i kombination med fotboll. Läxhjälpen riktar 
sig främst till klubbens barn, men tar någon med en 
kompis så går det bra, säger Collins Zola, som är en av 
�era läxhjälpare.

 Även Balder planerar att dra igång läxhjälp, fast på 
Nygårdsgatan i Vårby gård.

– Vi står för lokal och lite �ka, medan en samarbets-
partner tar hand om själva läxhjälpen, säger Martin 
Kesenci, områdesutvecklare hos Balder.

Han räknar med att verksamheten kan dra igång 
under september. Antalet dagar i veckan och tider 
beror på när volontärerna kan.

Läxhjälpen fortsätter

FO
TO

: PRIVAT

Mikael Essmyren tycker det är toppen 
att kulturlandskapet kan öppnas 
samtidigt som Huddingebor får in en 
fot på arbetsmarknaden.

Jonas Widell och Per Johannesson 
har bland annat röjt inför stängsling 

på Sundby gård. I bakgrunden 
skymtar Orlången.

Collins Zola, 
läxhjälpare.



Bilden/ Mikael Jeppe
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Eva Ganters (med orangefärgad väska), 
initiativtagare till Visättra står upp!, tågade tillsammans 

med bland andra Johan Wiman, gymnasielärare, från skolan  
till ljusmanifestationen i Visätta centrum 21 augusti. 

Läs mer på sidorna 12–19.

VÅRT HUDDINGE 4 2021 9
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Aktuellt

Det �nns hjälp att få för Huddingebor som lever i en 
relation med hot och våld. Det gäller både våldsutsatta 
och våldsutövare. Och hjälpen fungerar, de �esta 
upplever en positiv förändring.

Nalan Demirörs och Arminda San-
tana Santana är behandlare i Hud-
dinge kommuns team mot våld i 
nära relation, en del av den frivilliga 
öppenvården. De gör skillnad med 
samtalsbehandling och utforskande 

och motiverande samtal.
– Vi hjälper både dem som 

utsätts för våld och dem som 
använder våld. För en vålds- 
utövare kan det handla om 

behandlande samtal för att  
bearbeta ilska, aggressioner och våld, 

säger Nalan Demirörs.

DET GÅR INTE att ta kontakt med 
teamet direkt utan vägen till Nalan 
Demirörs och Arminda Santana San-
tana går via kommunens enhet mot 
våld i nära relation. En del hör av sig 
direkt till enheten, andra slussas dit via 
polisen eller via andra verksamheter 
inom kommunen. 

Enhetens socialsekreterare kartläg-
ger våldets konsekvenser och matchar 
behoven med de insatser som finns till 
hands, bland annat stödsamtal och 
skyddat boende. Om valet blir behand-

lande samtal kopplas teamet in. Det 
rör sig om en längre samtalsserie på 
20 samtal för att bearbeta det som har 
hänt och för att den hjälpsökande ska 
kunna gå vidare.

– M ÅLEN FÖR våra insatser formuleras 
tillsammans med den som söker hjälp. 
Det kan handla om att få hjälp att sätta 
ord på det som har hänt, att bearbeta 
känslomässigt svåra händelser eller 
om en så konkret sak som att gå ut och 
dansa, säger Arminda Santana Santana. 

Vid behov kan samtalsserien  
utökas. Om problemen är pågående 
handlar det i stället om att motivera  
till förändring, om det är vad den  
hjälpsökande vill, eller om att motivera 
till behandling.

Teamets insatser följs regelbundet 
upp för att se om behandlingen fung-
erar. Och det gör den i de allra flesta 
fallen, dessutom o�a på kort tid.

TEA MET HAR LOK ALER på både Rönt-
genvägen och Diagnosvägen. Men på 
grund av pandemin sker mycket just nu 
på digital väg, vilket ibland underlättar 

Stödsamtal bra hjälp 
i våldsamma relationer

Stöd och hjälp vid 
våld i nära relation:

08-535 316 10
enhetenmotvald@

huddinge.se

Telefontider: 
Måndag–onsdag kl. 
9–11 och kl. 13–15, 

torsdag kl. 13–15 och 
fredag kl. 9–11.

På kvällar och helger, 
ring socialjouren på 

020-70 80 03. 
I en nödsituation,  

ring 112.
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Trygghetsvärdar 
där behovet �nns
Huddinge kommun 
håller på att rekrytera 
trygghetsvärdar 
som ska jobba med 
relationsbyggande och 
trygghetsskapande 
åtgärder där det behövs.

– Det här är något helt 
nytt så arbetsuppgi�erna 
är inte helt spikade än. 
De ska bland annat 
vara extra vuxna ute 
och jobba på både kort 
och lång sikt utifrån 
behov, säger Catarina 
Klockerud, tillförordnad 
säkerhetschef hos 
Huddinge kommun.

Trygghetsvärdarna är 
resultatet av ett uppdrag 
från kommunens 
politiker. De kommer att 
utgå från kommunhuset, 
men sättas in där 
behovet är som störst. 
Exakt var beror mycket 
på den lägesbild som 
sammanställs på de 
möten kommunen 
har varje torsdag med 
bland annat polis, 
räddningstjänst och 
fastighetsägare.

– Vi har inte 
bestämt hur många 
trygghetsvärdar vi ska 
ha, men vi börjar med 
tre.

Deal ledde till  
färre bilresor
I tio veckor bytte 
Huddingefamiljerna 
Zommorodi och Östberg 
ut bilen mot el- och 
lådcykel på resor kortare 
än en mil. Tillsammans 
med 18 andra familjer i 
projektet ”Utan bilen-
dealen” har de minskat 
sina korta bilresor 
med 83 procent. Mer 
info under hashtagen 
#utanbilendealen.

för dem som söker hjälp. Det 
finns också en stödtelefon dit 
man kan ringa och få vägledning.

M I K A E L J E PPE
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Reportage/ Visättra

Visättra står upp-manifestationen 
i områdets centrum var en �n avslutning 
på en dag fylld av aktiviteter i området. 
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”Vi är 
Visättra!”

Sommarens skottlossningar i Flemingsberg 
och Visättra har inte bara skapat oro, utan 
också mod och kämpaglöd hos boende, 
butiksägare och andra goda krafter.
Visättrabarnens dag blev en stor folkfest 
som avslutades med ljusmanifestation och 
tal i områdets centrum alldeles intill bron 
där två barn skadades i en skottlossning  
under sommaren.
– I ett trollslag slogs vår vardag i spillror. 
Folk pratade om att flytta, så får det inte 
sluta. Visättra är värt att kämpa för,  
sade Eva Ganters, initiativtagare till 
Visättra står upp!

text & foto  M I K A E L J E PPE 



Ljusmanifestationen var en 
fristående och fin avslutning 
på Visättrabarnens dag som 
överträ�ade allas förväntningar. 
De boende gick bokstavligt talat 
man ur huse för att umgås. De 
minglade på avstånd, fikade och 
åt korv, studsade runt i hopp-
borgen, fick ansiktsmålning 
och köade för att få sitta bakom 
ratten i en polisbil. Huddinge 
AIS anordnade barnlopp och 
Flemingsbergs bibliotek delade 
ut gratis böcker från en lådcykel. 

– Jag har gåshud, du känner 
stämningen. Det här är vad jag 
vill att Visättra ska vara, sade 
initiativtagaren och gula västen 
Stefan Karlsson när han ombads 
sammanfatta dagen.

Joel Salander, gruppledare för 
kommunens förebyggarteam, 

” Till sist är det bara    
 vi själva som kan göra  
 något åt det”

E

Reportage/ Visättra

VA GANTERS HAR bott i området i 
tolv år och var en av många boende 
som en lördagskväll i augusti tågade 
från skolan till områdets centrum för 
att stå upp för Visättra.

– Det är inte okej med kriminalitet in på dörren. 
Till sist är det bara vi själva som kan göra något åt 
det – som måste göra något åt det, sade hon och 

gav media en liten känga.
– Det här är inget typiskt höghusområde, 

som någon sa på tv. Vi är Visättra!
På plats för att visa sitt stöd fanns också 

flera av kommunens ledande politiker.

Fullt ös i hoppborgen.

14  VÅRT HUDDINGE 4 2021



Senad Softiv, 
väktare och 
fotbollstränare 
i Huddinge 
IF, har bott i 
Visättra i tio år: 
”Fantastiskt. 
Vi behöver �er 
sådana här 
dagar”.

Gunilla 
Lundberg, 
Visättrabo 
sedan 1970, hade 
barnbarnen 
på besök. De 
trivdes som 
�skar i vattnet 
och beskrev 
dagen som det 
bästa som hänt. 
”En mycket bra 
dag. Polisen 
är mer synlig 
sedan det 
tråkiga hände, 
det tycker jag 
är bra”, sade 
Gunilla.

Ecenur Nyguner, sjuksköterska, var 
en av dem som var först på plats 
e�er skottlossningen 17 juli. Här 
tillsammans med Alper Derim 
Erdogan och Deniz Erdogan: 
”Jättebra dag. Jag har varit orolig en 
tid, men inte i dag”, sade  hon.

Sofia Davidsson, gruppchef för områdespolisen i Huddinge, 
hade fullt upp. Hon delade ut massor av poliskepsar och 
svarade på frågor. Polisbilens tuta användes �itigt av 
barnen.

Stieg Andersson, bibliotekarie på 
pandemistängda Flemingsbergs 
bibliotek, delade ut gratis böcker och 
bokmärken: ”Det är viktigt att vara 
där våra låntagare är”.

Eliis Pilter förvandlade barnen till tigrar och andra djur. 

var tagen  och imponerad av det han såg:
– Underbart att se denna glädje och 

engagemanget. Någon satte igång något 
och det resulterade i det här: engagemang 

från hela området!
Det var mycket folk i rörelse från start och så 

gott som alla, som tillfrågades 
om hur de upplevde dagen, sva-
rade samma sak: ”Fantastisk!”. 
Det pratades tidigt under dagen 
om att göra något liknande 
nästa år.

Isma Saeed tillsammans med 
sina två döttrar, släkt och nära
vänner: ”Jättebra, jätteroligt”.

VÅRT HUDDINGE 4 2021 15
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– Det är många vuxna ute, men de är 
ganska anonyma. Med gul väst syns 
man och det ökar trygghetskänslan 
hos både barn och vuxna, säger Stefan 
Karlsson, initiativtagare till Vuxen i 
Visättra. 

– Om bara en tredjedel av alla använ-
der västarna så är det ändå många.

HAN HAR BOTT i Visättra i snart elva 
år och beskriver området som bra, 

lugnt, grönt och barnvänligt. Han trivs 
väldigt bra, men det som hände 17 juli, 
då två lekande barn skadades i en skott-
lossning, har satt sina spår hos både 
boende och andra kommuninvånare 
och har också gett eko långt utanför 
kommungränsen. 

– Många känner sig otrygga och 
vågar inte gå ut, säger han.

Stefan Karlsson satt på sin balkong 
med en kopp ka�e när han fick idén till 

Gula 
västar 
skapar 
trygghet 
Trots att Vuxen i Visättra är ett nytt 
initiativ har 140 vuxna redan anslutit sig. 
Av dem har 60 burit gula västar. Målet är 
att det ska �nnas en gul väst i minst en 
tredjedel av alla lägenheter i området.

Reportage/ Visättra
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Mer om Vuxen 
i Visättra 

på Facebook.

att få vuxna att bära gula västar. Inte 
kravfyllt utan i samband med att de 
ändå är ute.

– I stället för att tycka en massa 
saker bestämde jag mig för att göra 
något. Jag hittade en sponsor och 
körde på.  

HAN BER ÄTTAR ATT initiativet, 
med enstaka undantag, har tagits 
emot väl och skrattar när han får 

frågan om det har varit svårt att få de 
boende att sätta på sig gula västar.

– Inte alls. Alla vill ha så jag har 
beställt 50 västar till. Det handlar om 
engagemang. Ett tryggt område fullt 
av liv skapas genom samhörighet. 
Västarna gör att människor, som 
kanske aldrig har trä�ats tidigare, 
möts. Målet är att i oktober ha 450 
västar ute hos de boende.

MIKAEL JEPPE

Gula västarna Stefan Karlsson 
och Željka Banjac konstaterar att 

Visättrabarnens dag blev 
en fantastisk succé.
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– Det var i samband med våra 
akuta insatser e�er sommarens 
skjutning som det här kom upp, 
säger Anette Stork Stjernström, 
chef för enheten förebyggande 
och uppsökande 0–20 år inom 
individ- och familjeomsorgen.

Direkt e�er dådet hade  
individ- och familjeomsorgen 
kuratorer på plats i Visättra för 
att stötta barn, föräldrar och 
andra boende som behövde 
någon att prata med. 

Samtalen ägde rum hos Hyres-
gästföreningen som även bjöd på 
fika. Då framkom bland annat att 
det fanns intresse för att fortsätta 

samtala kring föräldraskap i 
grupp. Även fältsekreterare från 
förebyggarteamet fanns på plats 
och rörde sig runt som trygga 
vuxna i området som stöd till 
barn och ungdomar.

 Anette Stork Stjernström 
berättar att det finns mycket stöd 
att få för vuxna som behöver 
prata föräldraskap, bland annat 
ABC-grupper, trä�ar för utrikes-
födda föräldrar och grupper för 
föräldrar med tonåringar.

– Det behöver inte vara så 
komplicerat, det är bara att höra 
av sig till oss, säger hon.

M I K A E L J E PPE

Samverkan viktigt 
nyckelord 
Polisen välkomnar alla 
goda initiativ som har 
startats e�er bland 
annat sommarens 
skottlossning i Visättra.

– Det är fantastiskt att 
se; det är lätt att glömma 
allt positivt när något 
sådant här inträ�ar. 
Men i Visättra finns en 
massa sköna människor 
och aktiviteter, säger Jan 
Dagquist, kommunpolis.

Han sitter med i den 
kommunövergripande 
grupp som trä�as varje 
torsdag för att gå igenom 
aktuella händelser och 
spana framåt. 

Skottlossningen 
i Visättra sticker ut, 
konstaterar han.

– Just så här allvarliga 
händelser är mycket 
ovanliga. Tråkiga saker 
på annat håll riskerar 
tyvärr ibland att spilla 
över på Visättra.

Polisen ökade sin 
närvaro i området e�er 
skjutningen för att få de 
boende att känna sig mer 
trygga, men också för att 
informera och hämta in 
information. Parallellt 
pågick sedvanliga 
utredningsinsatser kring 
själva skjutningen. Det 
finns dock gränser för 
vad polisen kan göra 
på egen hand, det krävs 
samverkan mellan alla 
goda kra�er, menar Jan 
Dagquist.

– Vi har ett extremt 
bra samarbete med 
kommunen, bland 
annat skolan och 
socialtjänsten, och 
försöker också 
svara upp till 
fastighetsägarnas 
önskemål. Vi 
bidrar där vi kan.

Huddinge kommun startar ABC-grupper 
i bland annat Visättra för alla föräldrar 
som vill samtala kring föräldraskap.

Nya ABC-grupper 
om föräldraskap

  ABC föräldraträ�ar vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3–12 år 
och bygger på forskning kring föräldraskap och barns utveckling. Kontakt: 
Britt-Inger Röcklinger, 08-535 376 68, britt-inger.rocklinger@huddinge.se.

  Föräldraskap i Sverige, för utrikesfödda som har barn upp till 18 år. På 
trä�arna diskuteras hur det är att vara förälder i Sverige. Kontakt: Britt-
Inger Röcklinger, 08-535 376 68, britt-inger.rocklinger@huddinge.se.

  Älskade förbannade tonåring riktar sig till föräldrar med barn mellan 
13 och 18 år, inte bara de som upplever att de har problem. Kontakt 
Förebyggarteamet, 08-535 376 17, faltsekreterarna@huddinge.se.

  Komet föräldragrupp, för föräldrar med barn 3–11 år och består av elva 
gruppträ�ar som sy�ar till att minska bråk och konflikter hemma och 
förbättra familjerelationer. Mer info: sandra.edholm-ignat@huddinge.se, 

jannike.sjolander@huddinge.se.

Trä�ar för Huddingeföräldrar
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Huge är med 2 650 bostäder i Flemingsberg, varav 1 000 i 
Visättra, områdets största fastighetsägare. Bolaget jobbar 
på bred front för att hyresgästerna ska trivas och känna  
sig trygga.

– Vi jobbar med trygghetsfrågor ur ett fastighets-
ägarperspektiv. Det handlar mycket om att det ska 
vara helt, rent och snyggt, om fungerande belysning, 
om att klippa buskar och rabatter och om att plocka 
skräp, säger Rosa Vitrera Luiga, distriktschef för kommunala 
Huge Bostäder i Flemingsberg/Visättra.

Hon betonar också de mjuka delarna i det arbetet. Huge 
anordnar regelbundna trygghetsvandringar i de områden där 
bolaget har bostäder.

– Hur ser det ut, är det mörkt och �nns det otrygga skryms-
len? Vilka rör sig här? Det är några av de frågor vi söker svar 
på, säger Rosa Vitrera Luiga och berättar att Huge har en bra 
dialog med sina hyresgäster.

Bolaget deltar också i olika nätverk och samarbeten med 
andra aktörer som verkar i området, exempelvis föreningar.

– På somrarna låter vi många ungdomar jobba hos oss som 
en del i Unga för orten.

Huge skapar trivsel i 
dialog med boende

Mobila 
fritidsledare på 
plats sju dagar  
i veckan
Huddinge kommuns 
mobila fritidsledare var 
under sommaren på 
plats i Flemingsberg. Sju 
dagar i veckan.

– Det var ett sätt att 
garantera vuxennärvaro 
på platser där unga finns, 
säger Mija Bergman, 
verksamhetschef 
på Huddinge 
kommuns kultur- och 
fritidsförvaltning.

Verksamheten med 
mobila fritidsledare 
startades redan förra 
sommaren, för att 
erbjuda aktiviteter till 
unga som var hemma 
under pandemins  
första år.

– De rör sig där 
ungdomar vistas och 
erbjuder en massa 
roliga aktiviteter, 
exempelvis fotboll, 
frisbee och kortspel. 
Den här sommaren var 
lite annorlunda, det var 
tomt och lugnt på många 
platser där ungdomar 
normalt brukar 
vistas. Men vi hittade 
nya platser där unga 
samlades, bland annat 
Visättra sportcenter.

Mija Bergman 
berättar också att 
Sommartorgen, som är 
en kreativ mötesplats för 
sommarlediga barn och 
ungdomar i bland annat 
Flemingsbergs centrum, 
lockade många barn och 
unga. Hon tillägger också 
att områdets fritidsgård 
varit öppen.

Huge har 2 650 bostäder i Flemingsberg.
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Ut�ykten/ Konst

Huddingeborna kan till och med 9 oktober 
uppleva kulturarv, konst och frilu�sliv på  
en och samma gång. Det är Fullersta Gård 
som tillsammans med tre konstnärer bjuder 
in till naturupplevelser i konstens anda  
längs Huddingeleden.

Det har redan serverats närvaro i 
närområdet och frilu�sakvarell i serien 
”Frilu�sliv med Fullersta Gård”. Åter-
står gör två tillfällen.

– Man kan på det här sättet uppleva 
både konst och frilu�sliv på ett nytt 
sätt, säger Kristina Lindemann, kultur- 
sekreterare hos Huddinge kommun.

De tre konstnärerna – Juanma Gon-

zález, Susan Whitlow och Erik Sjödin 
– förenar kultur med natur. Juanma 
González arbetar med lokalhistoria och 
pilgrimsresande och Susan Whitlow 
med akvarellmåleri. Erik Sjödin har 
hand om de återstående programpunk-
terna. Hans konstnärskap kretsar kring 
konst- och researchverksamhet som går 
ut på att förstå och utveckla relationer 

Smakrik 
konst i det 
gröna
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Ut�ykten/ Konst

Två av sex pro-
gramdagar återstår: 

Eldsoppa – soppa 
och samtal med 

 Erik Sjödin. 

 Först i Gladösko-
gens naturreservat 
och Flemingsbergs-
skogens naturreser-

vat 19/9.
 Därefter i Vårby 

Gård och på Korp-
berget 9/10. 

Det är gratis att 
delta men antalet 

platser är begränsat. 
Intresseanmälan till 

kristina.lindemann@
huddinge.se.  
Mer info på  

fullerstagard.se. 

Heldag i konstens 
tecken 25 september
Lördagen 25 september 
kan Huddingeborna 
njuta av konst i både 
utställningslokaler och 
parker. Då genomförs en 
manifestation för konsten 
med konstnärer som är 
anslutna till Huddinges 
konstföreningar och 
särskilt inbjudna.

Manifestationen 
går under namnet 
Huddinge Konst och 
äger rum på Fullersta 
gård, i Fullerstaparken, 
i Skogås centrum och i 
Trångsund. Målet med 
Huddinge Konst är att låta 
en bred publik möta både 
konsten i Huddinge och 
Huddinges konstnärer. 
Manifestationen, som i år 
ersätter 1 000 meter konst, 
riktar sig till alla, oavsett 
ålder. Vissa delar löper över 
flera dagar. 

Programmet är milt 
uttryckt fullspäckat. 
Eller vad sägs om 
skulpturfestival, 
konstutställning med 
samtida konsthantverk, 
träskulpturworkshop, 
akvarellutställning, 
fotoutställning, 
musikunderhållning 
och graªtimålning. 
Det planeras också 
konstnärssamtal. Dessutom 
demonstrerar Litografiska 
museet hur man arbetar 
med stenlitografi.

Bakom Huddinge Konst 
står bland annat Huddinges 
konstföreningar, Huddinge 
Kulturhus, Litografiska 
museet och Huddinge 
kommun. 

Mer info om Huddinge Konst 
finns bland annat på Facebook 

och på huddinge.se.

mellan människor och andra varelser 
och fenomen. Han kommer att laga 
soppa över öppen eld och samtala om 
människans relation till eld. 

Programdagarna erbjuder  vand-
ringar och pågår i flera timmar. Som 
deltagare behöver man med andra ord 
klä och utrusta sig e�er vädret. 

MIKAEL JEPPE Erik Sjödin.
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Eva gillar 
utmaningar
och fart
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Gymnasielärare, rektor, kommundirektör och 
konsult, men också dragracingförare och dykare.
Eva Sahlberg Widgrens CV sprakar av erfarenheter  
från både Sverige och utomlands. 2 augusti blev  
hon rektor på Sågbäcksgymnasiet i Huddinge. 
– Jag vill jobba på ett yrkesgymnasium, det är här 
jag har mitt hjärta, säger hon. 

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

Eva gillar 
utmaningar
och fart
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Porträttet/ Eva Sahlberg Widgren

va Sahlberg Widgren är född och 
uppvuxen i ett litet samhälle  
utanför Uppsala. Det var där  
hennes intresse för bilar och  
motorer grundlades eller som hon 

själv uttrycker det: ”Så gott som alla jag kände 
skruvade på motorer”.

E�er en masterexamen vid Södertörns högskola 
i o�entlig organisation och ledning hoppade hon 
av en slump in som lärare och tyckte det var jätte-
roligt. Sedan dess har det blivit fler utbildningar, 
jobb som lärare, rektor och kommundirektör, och 
25 år på olika yrkesgymnasier runt om i landet.

– De som är här ska�ar sig något – ett yrke. Det 
gör att drivet o�a är högre än på grundskolan. Det 
här är också något de har valt själva.

SOM R EKTOR ÄR hon chef för en stor verksam-
het med många medarbetare, elever och dagliga 
utmaningar. Hon värjer sig dock mot ordet chef, 
och beskriver sig i stället som en orädd ledare 
som försöker leda från golvet och med öppen 
dörr. När hon kommer till Sågbäcksgymnasiet vid 
06.30-tiden så brukar hon först promenera runt på 
skolan och fika med de medarbetare hon möter, 
innan hon slår sig ned i arbetsrummet på ®ärde 
våningen.

E

” Jag försöker lyssna och  
 se varje individ.”

– Jag försöker lyssna och se 
varje individ, ge mina medar-
betare rätt förutsättningar och 
tillsammans med dem bedriva 
en så bra verksamhet som 
möjligt inom givna ramar. Jag är 
inte rädd för att ta beslut, men 
väljer i första hand dialog.

HON SER SKOLAN som ett 
kugghjul där alla har sin 
funktion, där alla insatser har 
lika stor betydelse och där alla 
kuggar är lika mycket värda.

– Jag har stor respekt för med-
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arbetarnas professionalism och kunnande, säger 
Eva Sahlberg Widgren.

Som ny rektor på skolan uttrycker hon sig med 
viss försiktighet om vad som komma skall, men 
hon konstaterar att det handlar om att både gasa 
och bromsa.

– Det finns inget roligare än att vara rektor. Det 
är extremt många utmaningar och problemlös-
ningar högt och lågt. Sedan är det så kul att möta 
alla ungdomar. 

– Sågbäcksgymnasiet är en riktigt bra skola med 
oförtjänt dåligt rykte. Lärarna är fantastiskt duk-
tiga, eleverna nöjda och lokalerna fina. Det råder 
också en mycket god stämning bland oss som är 
här: elever, lärare och ledning.

Ett sätt att göra skolan mer 
attraktiv i andras ögon och på så 
vis öka söktrycket, är att öppna 
upp den mer, menar hon och tar 
skolans restaurangverksamhet 
och en eventuell Sågbäcksgym-
nasiet-dag som exempel.

– Det gäller också att förädla 
skolan och det vi gör, att jobba 
mer mot branschen och mer 
ämnesövergripande. Det kan 
exempelvis handla om matte 
riktat mot fordonsindustrin 
så att det upplevs som mer 
meningsfullt.

MER OM 
EVA

 Ålder: 53 år.
 Bor:  

Norr om 
Uppsala och i 
Saltsjö-Boo.

 Familj:  
Sambon Peter 
och två vuxna 
barn, Douglas,  

28 år, och  
Moa, 23 år.
 Bakgrund:  
En master- 

examen i o§ent-
lig organisation 

och ledning, 
gymnasielärare  

i matte och  
geografi, 

speciallärare, 
biträdande 

rektor, rektor, 
kommundirektör, 

konsult.
 Fritid:  

Jänkare  
(amerikansk bil 

av äldre modell) 
och dragracing, 
dykning (över 

3 000 dyk), 
älskar djur och 

att läsa.
 Aktuell:  

Ny rektor  
på Sågbäcks-
gymnasiet i 
Huddinge.

Eva Sahlberg Widgren tillsammans med Oscar von Reis i skolans restaurangkök.
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Eva Sahlberg Widgren verkar gilla när det händer 
saker, det gäller även på fritiden; i hennes garage  
i Uppsala står inte bara en jänkare utan också  
en dragracingbil, en Chevrolet Camaro med  
1 189 hästkra�er. En gång när hon åkte direkt till 
racingbanan från jobbet, i dräkt och högklackat, 
undrade tävlingsledaren, som hängde i depån, var 
hon kom ifrån. När hon svarade ”från jobbet som 
kommundirektör” utbrast mannen:

– Åh fan, det var otippat!
Intresset för bilar delar hon 

med sin sambo som har kört 
dragracing i 30 år. Själv har hon 
hållit på med dragracing i tre 
säsonger. Hon har även varit 
med i SM i klassen PRO Street. 
Senast gick motorn sönder. 

Eva Sahlberg Widgren har 
dessutom flera veteranbilar, 
bland annat en jänkare som hon 
finåker i, en Chevrolet Impala 
årsmodell 65. Intresset för vete-
ranbilar har gått i arv till sonen.

Finns det något som förenar 
ditt bilintresse med jobbet som 
rektor?

– När jag tävlar ser jag alltid 
möjligheter. Sedan pratar 
de flesta som är runt mig på 
tävlingar lite samma språk som 
yrkeslärarna, säger hon och 
skrattar.
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Eva Sahlberg Widgren i sin Chevrolet Camaro med 1 189 hästkra�er. Som snabbast har hon kört en 
engelsk mil (402 meter) på 7,66 sekunder. ”Jag vill åka ännu fortare”, säger hon. 
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Racingfolk och medarbetare på skolans fordonsprogram talar samma språk, konstaterar  
Eva Sahlberg Widgren.

FAKTA 
SÅGBÄCKS-
GYMNASIET

Yrkes- 
utbildningar 
inom bygg, 

fordon, omsorg, 
restaurang och 

turism. Dessutom 
samhällsprogram 
med beteende-
inriktning, intro-
duktionsprogram 

och nationella 
idrottsutbildning-

ar (NIU). Drygt 
500 elever och 

cirka 80 personal.

Mer info:  
huddinge.se/ 

sagbacks- 
gymnasiet.



Aktuellt

Vem tycker du har gjort en stor miljöinsats  
i år? Nominera senast 30 september. 
Vinnaren får 10 000 kronor.

Utse årets 
miljöhjälte!
Kanske vill du nominera en lärare 
som engagerat klassen i klimatfrå-
gan, en granne som dragit igång 
ett återbruksrum i bostadsområ-
det eller ett barnbarn som byggt 
och satt upp bihotell i parken?

Huddinge kommuns miljö- 
pris delas ut till en enskild person 
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Zombies på  
årets vecka om 
krisberedskap
Under krisberedskaps-
veckan föreläser 
Försvarsutbildarna 
i kommunhuset på 
Kommunalvägen om hur 
du själv förbereder dig 
inför någon form av kris. 
Välj mellan tisdagen 28 
september och torsdagen 
30 september kl. 18–21. 
Föranmälan krävs. 
Försvarsutbildarna och 
andra aktörer kommer 
också att vara på plats 
i Skogås centrum 
lördagen 25 september 
klockan 11–14 och i Vårby 
centrum lördagen 2 
oktober klockan 11–14 
för att informera om 
krisberedskap, försvar 
och det egna ansvaret.

På några gymnasie-
skolor hålls föreläsningar 
på temat hur man kan  
agera vid en zombie-
apokalyps. Mer informa-
tion om vad som händer 
och anmälan finns 
på huddinge.se/kris.

eller grupp som är verksam i 
kommunen och har genomfört en 
viktig insats för natur och klimat  
i Huddinge. 

Priset på 10 000 kronor inklusive 
ett diplom delas ut på  

kommunfullmäktiges 
möte i slutet av året.

Anmälan: huddinge.se/
miljopriset.

Förra året vann Miljöklub-
ben med elever i klass 3C på 
Långsjöskolan i Segeltorp. 
De gratuleras här av Anette 
Olovborn, avdelningschef 
för natur- och klimatav-
delningen, och Christian 
Ottosson (C), kommunal- 
råd med ansvar för  
miljöfrågor i Huddinge.
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Det är lätt att lockas 
av idén av att ta hem 
storvinsten någon 
dag, men spelandet är 
förknippat med risker 
och kan leda till problem 
med både ekonomin och 
hälsan. Tänk på dessa saker 
om du spelar om pengar:

Håll dig till spelbolag 
med spellicens. Dessa 

bolag styrs av spella-
gen som ser till att det går 
rätt och säkert till.

Låna inte pengar till 
ditt spelande, varken 

från vänner, anhöriga 
eller från bank eller annat 
låneinstitut.

Spela inte med pengar 
som du inte har råd 

att förlora. Det finns olika 
hjälpmedel hos spelbolagen. 

Sätt gränser hur mycket du 
får sätta in, förlora eller hur 
länge du får spela.

Prata om riskerna med 
barn. Trots att alla spel-

bolag i Sverige har en åldersgräns 
på minst 18 år kommer många barn 
i kontakt med spel där det spelas 

om pengar. Att spela om 
pengar som ung 

ökar risken för att 
få spelproblem senare 

i livet.
Ta hjälp om du 
eller någon du 

känner har problem 
med spelandet. På 

spelpaus.se kan man 
stänga av sig från de 

licenserade spelbolagen. Det 
finns också professionell hjälp att få 

från bland annat kommunen, vården 
och olika stödgrupper.

Så stoppar du 
speldjävulen

Många har någon gång spelat om pengar. 
Casinospel online, lotter och nummerspel tillhör 

de vanligaste spelen. Studier har visat att det 
även är i den typen av spel som man 

förlorar mest pengar. 

1

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.

2

3

4

5



30  VÅRT HUDDINGE 4 2021

Historiska bilden

Huddinge höll sitt första fullmäktige-
möte den 21 maj 1919 och fem av de 22 
ledamöterna var kvinnor. 

Signe Boye, född 1875 och  
Karin Boyes mamma, var 

ledamot för det Frisinnade 
folkpartiet. Hon talade 
engelska, tyska och franska 
och fyllda 60 år lärde hon sig 

esperanto. Hon startade Hud-
dinges första lånebibliotek 
i Kyrkskolan i oktober 1920, 
bildade en föreläsnings- 

förening och höll föreläsningsserier och 
startade studiecirklar.

Ida Larsson representerade socialde-
mokraterna i fullmäktige. Ida Larsson 
och hennes man Fredrik hörde till de 
första nybyggarna i Stuvsta när de flyt-
tade dit 1913. Båda valdes in i Huddinges 
första kommunalfullmäktige, men satt 
bara en mandatperiod. Fredrik avled 
1928 och som änka drev Ida en kiosk 
öster om järnvägen, vid Stuvsta station, 
och blev ”tant Ida i kiosken” med Stuv-
stas barn. 
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Signe Boye, Ida Larsson, Anna 
So�a Lindell, Hedvig Nilsson och 
Elsa Vorbeck tog plats i Huddinge 
kommunfullmäktige redan 1919 
tillsammans med 17 män. Två år 
senare, 1921, �ck alla myndiga 
kvinnor rösta både i riksdags- och 
kommunalval.

Fem kvinnor 
som styrde 
Huddinge för
100 år sedan

I Kyrkskolans tillbyggnad har fullmäktige hållit sina möten. Lokalen har också använts som vallokal.

Signe Boye, en 
av fem kvinnor 

i Huddinges första
fullmäktige.



KVINNLIG 
RÖSTRÄTT 

1921

I år är det 100 år 
sedan riksdagen 
beslutade införa 

kvinnlig rösträtt. En 
grundlagsändring 

trädde i kraft som gav 
alla svenska kvinnor 
politisk rösträtt och 
möjlighet att väljas 
in i riksdagen. Två 
år innan, 1919, fick 
kvinnor kommunal 
rösträtt och samma 
år blev det obligato-
risk med kommun-
fullmäktige även i 
små kommuner. 
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Övriga tre ledamöter, 
Hedvig Nilsson, Elsa 
Vorbeck och Anna Sofia 
Lindell, representerade 
Borgerlig samling och 

Frisinnade folkpartiet. 
Om dem är uppgi�erna 
mer knapphändiga, men 
redaktionen har lyckats få 
fram att Hedvig Nilsson 

var 64 år när hon valdes in i fullmäk-
tige. Hon föddes i Ringarum, Östergöt-
land och flyttade till Huddinge 1905. 

Här bodde hon tillsammans med sin 
make och dotter i Huddinge villastad. 
Lärarinnan Elsa Vorbeck var 45 år när 
hon valdes in i fullmäktige och bodde i 
Huddinge från 1908 till 1927. Ledamoten 
Anna Sofia Lindell föddes i Stockholm 
1878 och gi�e sig med godsägaren Gösta 
Vilhelm Lindell.

Vet du mer om dessa tre kvinnor  
är du välkommen att kontakta  
redaktionen, som vill passa på att tacka 
Gunnel Jacobsen för att ha bidragit med 
information till denna artikel.

I Kyrkskolans tillbyggnad har fullmäktige hållit sina möten. Lokalen har också använts som vallokal.

Ida Larsson 
utanför kiosken

hon förestod 
i Stuvsta.
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Kontroller bra för både 
företag och köpare

Näringsliv/ Tillsyn & nya lagar

Felmärkta livsmedel, bristfälliga hygienrutiner, 
tobaksförsäljning till minderåriga, orenade avlopp 
och dålig ventilation. Det är några av de brister 
Huddinge kommun hittar vid sina kontroller. 

Men tillsynen används främst för 
att få fler företag, verksamheter och 
invånare att göra rätt.

– En bra dialog räcker långt, 
föreläggande och förbud är en sista 
utväg, säger Sta�an Stafström, chef 
för Huddinge kommuns miljö- 
tillsynsavdelning.

Livsmedelskontrollerna är kanske 
den verksamhet som flest Huddinge-
bor känner till; i kommunen finns 
621 anläggningar som hanterar mat 
och livsmedel. Det handlar om res-
tauranger och butiker men också om 
kök på skolor och äldreboenden.

– Grundsy�et med kontrollerna är 
att vi som invånare ska få säker mat 
och säkra livsmedel. I princip alla vi 
besöker vill göra rätt. Det är ytterst 
ovanligt att någon fuskar. Visst finns 
det brister, men vi ska också komma 
ihåg att lagsti�ningen kring mat och 
livsmedel är tu�, det kan vara svårt 
för små verksamheter att sätta sig in i 
allt, säger Sta�an Stafström. 

E�ersom det inte går att besöka 
alla 621 anläggningar varje år utgår 
man från en riskbaserad modell. Ju 
större anläggning och ju känsligare 
hantering av livsmedel det är frågan 
om, desto fler kontroller.

– Försäljning av smågodis och 
färdigpackade livsmedel är exempel 
på verksamheter med låg risk och 
därmed få kontroller, säger Sta�an 
Stafström och tillägger att inspektö-
rerna varje år lägger ner mellan  
2 200 och 2 500 timmar i fält på  
livsmedelskontroller.

Han understryker flera gånger 
att det inte finns något självända-
mål med kontrollerna, utan att han 
och hans medarbetare utgår från 
gällande lagsti�ning, bland annat 
miljöbalken, och medborgarnas 
välbefinnande. 

– Finns det 16 barn i ett klassrum 
som är avsett för åtta så kan venti-
lationen behöva åtgärdas. Vi kollar 
också om det finns rutiner för rengö-
ring i duschar och omklädningsrum 
på idrottsplatser och gym.

HAN BER ÄTTAR OCKSÅ att det 
finns 1 400 enskilda avlopp runt om i 
kommunen. Som fastighetsägare är 
man skyldig att ha en bra anläggning 
så att tvätt-, disk- och toavatten inte 
rinner orenat ut i sjöar och vatten-
drag.

– Våra kontroller visar att det finns 
brister på 60–70 procent av anlägg-

Exempel på  
kommunal tillsyn:

 Livsmedel
 Alkohol och tobak

 Receptfria  
läkemedel
 Hälsoskydd  

(enligt miljöbalken)
 Miljöskydd (enligt  

miljöbalken) – industri, 
däckverkstäder,  

fordonsverkstäder, 
avfallsanläggningar 

med mera.
 Strålskydd (solarier)

 Fastigheter (inte villor)
 Enskilda avlopp

 Strandskydd
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Sushikungen Waliur Rahman är mycket nöjd med kommunens tillsyn.

ningarna. De enskilda avloppen är 
en bidragande orsak till bakterie-
tillväxt och algblomning. Vi riskerar 
dessutom att bada i vatten som inte 
har renats. Målet är att alla enskilda 
avlopp ska kontrolleras och godkän-
nas senast 2025.

– Vi kollar även att hyresvärdarna 
sköter sig. Om hyresgäster hör av sig 
till oss om exempelvis mögel i lägen-
heterna så kan vi göra en inspektion 
och kontakta hyresvärden. Vi finns 
till för både företag och invånare.

Sta�an Stafström berättar också 
att miljöskyddsdelen i miljöbalken 
lite förenklat uttryckt handlar om 
kontroller av hur industrier och 
andra företag hanterar buller och 
utsläpp till mark, lu� och vatten.

När det gäller tobak kontrolleras 

cirka 70 företag, från stora livs-
medelsaktörer till kiosker. Cirka 50 
företag och studentföreningar får 
sälja alkohol.

– En 16-åring ska varken kunna 
köpa tobak eller alkohol. Här hand-
lar det mycket om tillsyn och att vara 
proaktiv, det vill säga att informera 
om vad som gäller. 

STR ÅLSK YDDSLAGEN OCH LAGEN 
om estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar är 
andra exempel på tillsyn som ligger 
på kommunens bord. Det är givet-
vis en utmaning att hinna med allt 
och att ge alla bra service. Men den 
senaste kundundersökningen visar 
att avdelningen lyckas. 

M I K A E L J E PPE

Huddinge kommuns 
miljötillsynsavdelning fick 
ett nöjdkundindex på 80 
procent i verksamhetens 

senaste kundunder- 
sökning. Företagen är med 

andra ord mycket nöjda 
med bland annat bemö-

tande och service.

80

”Bra med 
kontroller"
Waliur Rahman som 
driver Sushikungen bar 
och café i Kungens kurva 
är mycket nöjd med 
kommunens tillsyn.

– Vi har en bra dialog 
med kommunen. Jag 
tycker det är positivt att 
de kontrollerar och tar 
vår verksamhet på allvar 
för att undvika att något 
blir fel. Deras kontroller 
gör också att vi blir mer 
alerta och om något är 
oklart kan vi passa på att 
ställa frågor.

Han poängterar 
att de noga har följt 
Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och 
har tydlig skyltning i 
lokalen.

– Något som kunde 
bli ännu bättre är om 
det gick ut mejlutskick 
till oss företagare från 
kommunen i samband 
med nya direktiv från 
Folkhälsomyndigheten. 

– Det är mycket att 
hålla reda på, speciellt 
med tanke på att 
reglerna har ändrats 
ganska o�a. Ett tag var 
det till exempel olika 
restriktioner beroende 
på om gästerna kom in 
via gallerian eller vår 
egen entré.
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Då infördes även en ny lag som ställer 
krav på den som utför estetiska kirur-
giska ingrepp och estetiska injektions-
behandlingar.

– Det är väldigt positivt att skyddet 
för konsumenters liv och hälsa stärks 
genom att bland annat klargöra vilken 

kompetens utföraren ska ha. 
Det har tidigare även funnits en 
otydlighet kring tillsynsansva-
ret för dem som utför estetiska 
behandlingar, säger Janne Casserstedt, 
chef för Huddinge kommuns  
hälsoskyddsenhet. 

DEN N YA LAGEN innebär att estetiska 
injektionsbehandlingar, till exempel 
fillers och botox, endast får göras av 
legitimerade läkare, tandläkare eller 
sjuksköterskor. Den innehåller också 
en 18-årsgräns. Estetiska kirurgiska 
ingrepp ska göras av legitimerade 
läkare eller tandläkare med specialist-
kompetens.

När den nya lagen togs fram gjordes 
också en översyn av delar av miljö-

Konsumenterna kan gynnas av ny lag

Mer info på  
huddinge.se.

1 juli blev det förbjudet att 
utan anmälan till kommunen 
erbjuda hygieniska 
behandlingar som innebär 
risk för smitta. Detta gäller 
bland annat tatuerare, 
barberare, piercare och 
fotvårdsspecialister.

Näringsliv/ Tillsyn & nya lagar
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Konsumenterna kan gynnas av ny lag FAKTA 
SMITTA &  

BOTOX

Med smitta menas 
ämnen som kan  

smitta en människa 
och som kan orsaka 

infektioner. Blod- 
smitta som hepatit 
och HIV uppstår när  

blodburna virus över-
förs vid användning 

av skärande och 
stickande verktyg. 

Andra typer av smittor 
som kan uppstå är 

hudinfektioner.

 Botox är ett muskel-
avslappnande medel 
som används för att 
reducera mimiken 
och minska rynkor. 

Filler är en substans 
som placeras under 
huden för att ®lla 
ut och sträcka den 

överliggande 
huden.

balken. Det är numera förbjudet att 
utan anmälan till kommunen erbjuda 
allmänheten hygieniska behandlingar 
där det finns risk för blodsmitta eller 
annan smitta till följd av användningen 
av skärande eller stickande verktyg, 
exempelvis skalpeller, akupunkturnå-
lar och piercningsverktyg. Anmälnings-
kravet gällde tidigare bara om det fanns 
risk för blodsmitta. 

– Den som vill starta en yrkesmässig 
hygienisk verksamhet kan ta kontakt 
med oss. Även Huddingeborna kan 
höra av sig och kolla om verksamheten 
de tänker vända sig till har anmält sig 
till oss och dessutom få information 
om vår senaste inspektion, säger Janne 
Casserstedt.

Han berättar att det faller på kom-

munens lott att utöva regelbunden 
tillsyn över de verksamheter som har 
anmälningsplikt enligt miljöbalken. 
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) utövar å sin sida tillsyn över de 
verksamheter som omfattas av den nya 
lagen och som har anmälts till IVO:s 
vårdgivarregister. Till lagen finns även 
en förordning där det framgår vilka 
mindre estetiska injektionsbehand-
lingar som är undantagna.

OM EN VER KSA MHET omfattas av 
såväl anmälningsplikt som lagen om 
estetiska kirurgiska ingrepp och este-
tiska injektionsbehandlingar, har både 
kommunen och IVO ett tillsynsansvar, 
men utifrån olika lagsti�ningar.

M I K A E L J E PPE

”Vi jobbar redan så”
Suzanne Langetun på Euronovakliniken på Patron Pehrs 
väg i Huddinge menar att den nya lagen om estetiska 
injektionsbehandlingar som fillers och botox är bra. Lagen  
får dock inga direkta följder för hennes klinik. 

– Det här är jättebra, den kan rensa bort oseriösa 
företag. Men vi har alltid jobbat med utbildad 
personal och läkare, så för vår del innebär lagen 
ingen förändring, säger Suzanne Langetun, 

undersköterska och laserterapeut.
Euronovakliniken erbjuder bland annat 

behandlingar för rynkreducering, pigmentfläckar, sol- 
skadad hud och hårborttagning. En viktig del i arbetet  
är konsultation.

Suzanne Langetun, som också är vd för kliniken, har 
jobbat i branschen i tolv år. Hon omfamnar de ökade 
kompetenskraven i en tidigare oreglerad bransch. Den nya 
lagen innebär att estetiska injektionsbehandlingar endast 
får göras av legitimerad personal. Lagen innehåller också  
en 18-årsgräns.

– Samma sak där. Det är bra med en åldersgräns även om 
vi aldrig har behandlat någon under 18 år såvida det inte 
handlat om allvarliga men och både föräldrar och läkare gett 
klartecken, säger Suzanne Langetun.
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Så funkar det/ Bygglovsbilen

Bygglovsbil 
nytt grepp 
i Huddinge

EN BIL – FYRA  
PLATSER
 30/9 kl. 12–18:

Stuvsta,  
Stuvstatorget 14

 7/10 kl. 12–18:
Skogås centrums 

torg

 14/10 kl. 12–14:
Huddinge centrum, 

Sjödalstorget

 14/10 kl. 15–18:
Glömsta,  

Glömstahallen,  
Bergavägen 1 

Mer info på  
huddinge.se/bygglov.
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Så funkar det/ Bygglovsbilen

Kommunens miljö- och bygglovsförvaltning 
tar till nya grepp för att hjälpa Huddingebor 
som går i byggtankar. Från och med i höst 
kommer en särskild bygglovsbil, med 
experter på allt från Attefallshus till bygglov, 
att stanna till i bland annat Stuvsta.

– Vi hoppas på det här sättet även 
nå Huddingebor som är mycket 
tidigt i processen och kanske 
precis har börjat fundera på att 
bygga, säger Morgan Randall Svahn, 
bygglovschef hos Huddinge  

kommun.
Det är politikerna i bygglovs- 

och tillsynsnämnden som har gett 
förvaltningen i uppdrag att testa idén 

med bygglovsbil. Försöket skulle  
egentligen ha genomförts  

tidigare, men pandemin 
kom i vägen.

Bygglovsbil 
nytt grepp 
i Huddinge

30 SEPTEMBER OCH två dagar under 
oktober kommer den specialstripade 
bygglovsbilen att stanna till  
i Stuvsta, Glömsta, Skogås och Hud-
dinge centrum. Mer exakta uppgi�er 
släpps närmare inpå i kommunens 
olika kanaler.

– Vi är beredda att testa olika 
saker för att både underlätta 
för invånarna att komma i  
kontakt med oss och den 
process som sedan följer, säger 
Morgan Randall Svahn.

Han berättar att det även kommer  
att slås upp ett tält, där besökare  
välkomnas, på de fyra platser bygglovs-
bilen stannar till.

MIKAEL JEPPE



Huddinge växer/ Byggnadspriset
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Flemingsbergsparken, Skapaskolan 
i Rosenhill och förskolan Solängen i 
Stuvsta tävlar om att vinna Huddinges 
byggnadspris 2021. Omröstningen pågår 
till och med 3 oktober. Och vinnaren 
presenteras 12 oktober.

– Vi vill att Huddinge ska vara 
en trivsam kommun och att 
det byggs med kvalitet. Vi 
hoppas att priset kan ge ringar 
på vattnet och inspirera till 
fler vackra byggnadsverk, 
säger Love Bergström (M), som 
nyligen e�erträtt Nicholas 
Nikander (L) som ansvarig för 
samhällsbyggnadsfrågor.

HUDDINGE BYGGNADSPR IS 
insti�ades 2017 och delas 
ut till en byggnad, ombygg-
nad, anläggning eller annan åtgärd 
som färdigställts under de senaste 48 

månaderna och som många 
ser eller använder. Sy�et är 
bland annat att öka intresset 
för byggnaders och platsers 
funktioner, upplevelsevärden 
och samspel med övrig miljö. 
Tanken är också att priset ska 
stärka bilden av Huddinge.

– Priset är även en möjlig-
het att få Huddingebornas 
betyg på det som byggs, vilket 
är värdefullt för både kom-
munen och byggaktörer, säger 
Love Bergström.

I år har tre kandidater utmärkt sig 
bland förslagen som Huddingeborna 

Vad tar 
priset
2021? 

På huddinge.se/
byggnadspriset 

finns mer information 
om de nominera-
de, motivering till 

nomineringarna och 
fler bilder. Där går det 

också att rösta.

→ 2020:
Härbreparken  

i Skogås
→ 2019:

Enfamiljshuset  
Villa Brännugnen  

i Mellansjö
→ 2018:

Glömstaskolan
→ 2017:

Bostäderna  
i Gretas Backe

TIDIGARE 
VINNARE
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FOTO: HÅKAN LINDGREN

har skickat in till kommunens sam-
hällsbyggnadsutskott: en skola, en 
förskola och en park. 

NU SK A IN VÅNAR NA rösta fram vin-
naren som får ett diplom och en plakett 
utformad av Huddingekonstnären 
Håkan Bull vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i december 2021.

– Årets alla bidrag går i linje 
med kommunens målbild om 
social och ekologisk hållbar-
het vilket är mycket positivt, 
oavsett vinnare, avslutar Love 
Bergström.

M I K A E L  J E PPE

1
FLEMINGSBERGSPAR K EN

Kommunen har rustat upp och 
utvecklat Flemingsbergsparken som 

ligger i centrala Flemingsberg i anslutning 
till Annerstaskolan och befintliga bostäder 
i Grantorp. Parken nyinvigdes sommaren 

2019 och har utformats utifrån en medborgar-
dialog som hölls 2016. Fokus har legat 

på att skapa en ny tids folkpark 
där man både kan ha roligt, 
äta middag med sina vänner 

och ta en promenad 
i skogen.



Huddinge växer/ Byggnadspriset

• Gå in på  
huddinge.se/ 

byggnadspriset.

• Lämna din röst  
i receptionen i  

kommunhuset på 
Kommunalvägen 28. 

• Mejla till  
huddinge@ 

huddinge.se – kom 
ihåg att skriva  

Byggnadspriset 
i ämnesraden. 

• Skicka brev till 
Huddinge kommun, 

Plansektionen, 
kommunstyrelsens 

förvaltning,  
141 85 Huddinge.

FLERA
SÄTT ATT

RÖSTA!

FÖRSKOLAN  
SOLÄNGEN I STU VSTA

Mitt emot Björkängshallen i Stuvsta  
har Turako AB låtit bygga förskolan Solängen, 
en fristående förskola som drivs i privat regi. 

Förskolan är byggd enligt principerna för 
passivhus, vilket gör att den använder väldigt 
lite energi. Träfasader och grönt tak är andra 

inslag som visar husets hållbarhetsprofil. 
Förskolan Solängen har plats för 120 

barn och stod klar i slutet av 2018.

2

SK APASKOLAN I ROSENHILL
I Rosenhill har Skapaskolan i egen regi  
byggt en ny toppmodern skolbyggnad.  

Skapaskolan är en fristående skola och har 
plats för cirka 500 elever i årskursen F9.  
Byggnaden är utformad utifrån skolans  
pedagogiska inriktning med en öppen 

planlösning utan korridorer och 
öppna lärstudior för grupparbeten.  

Byggnaden är ett passivhus och 
har solceller på taket.

3
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Daniel Karlsson  /Krönikan

östen tar 
sig in i varje 
vrå. Likt 
en illvillig 
råtta börjar 

den gnaga på våra ljuva 
sommarminnen. Lu�en 
går från välkomnande 
varm till hånfullt kall och 
det finns ingenting du kan 
göra åt det. Du kan bara 
följa med ner i fördärvet 
och plågas i flera månader 
framöver. Eller? Måste det 
kännas så?

OM DET ÄR något jag 
lärt mig e�er alla utma-
ningar och förvandlingar 
jag genomgått så är det 
att tankens kra� är både 
fascinerande och helt avgö-
rande för vårt mående och 
för hur vi ser på vår vardag, 
ja hela livet faktiskt. 

I hela mitt liv fram till 
32 årsålder avskydde jag 
löpning helhjärtat. Det var 
först när jag gav vika för 
mitt invanda tankesätt och 
vågade möta löpningen 
med nya ärliga ögon, som 
jag lyckades förvandla 

avsky till genuin kärlek till 
rörelseglädje. Vilket i sin 
tur ledde till att jag sadlade 
om och idag har löpningen 
både som hobby och yrke. 
Det är verkligen så att det 
vi ”tycker” inte är någon 
livslång sanning utan 
snarare ett resultat av hur 
vi har valt att tänka. Att 
tänka negativa tankar om 
träning och rörelse är o�a 
ett e�ektivt sätt att värja 
sig ifrån det hela och slippa 
utföra det. Om rörelse blir 
negativt upplevs det som 
positivt att inte ägna sig 
åt det.

Jag är övertygad om att 
en stor anledning till att 
både psykisk och fysisk 
ohälsa ökar är att vi har 
kommit för långt ifrån 
naturen. Det gör att vi 
upplever även det mest 
naturliga som svårt och 
främmande.

Nu är hösten här, se 
den inte som en elak 
råtta utan som en ny 
spännande fas i naturens 
årliga kretslopp. Upplev 
de mustiga färgerna, löv-

Du bestämmer 
vad du tycker

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

prasslet, nedbrytningen 
till jord och pånyttfödelse 
och hämta kra� istället 
från den du med.

FÖR MIG BETYDER 
hösten sval frisk lu�, tända 
ljus, höstgrytor, svamp-
plockning och varma filtar. 
På mina dagliga lugna 
löpturer genom hösten 
njuter jag av do�en av rök 
från skorstenar där brasor 
brinner, av naturen som 
sansat sig e�er sommaren 
och av tacksamhet för att 
jag faktiskt kan röra på 
mig relativt obehindrat. 
Hösten är ju en kär gam-
mal vän som kommer igen 
på besök.

Daniel
Karlsson

”Jag är övertygad om 
att en stor anledning 

till att både psykisk och 
�sisk ohälsa ökar är att 
vi har kommit för långt 

ifrån naturen.”

H

Hör även 
Daniel  

i podden  
Älskade  

Huddinge, 
finns där  

poddar finns 
och här: 

huddinge.se/
huddinge- 

poddar
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COVID-19 OCH 
EVENEMANG
Arrangörerna ansvarar för att 
anpassa e�er 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.

VARVA SIMNING MED 
ANNAN RÖRELSE
Huddingehallen på Gymnasietorget 
är öppen för dig som vill hålla igång 
genom att exempelvis simma, åka 
vattenrutschkana, gymma eller delta 
i gruppträningspass. Verksamheten 
är anpassad utifrån myndigheternas 
rekommendationer. Mer info: 
huddinge.se/huddingehallen.

GOTT OM PLATSER OCH 
TIDER FÖR ALLA
I Huddinge kommun finns det 
flera platser där det är gratis att 
åka skridskor och spela fotboll. 
På Huddinges webbsida hittar 
du tider och platser för de olika 
idrotterna. Allmänhetens tider är 
gratis och öppna för alla.  Här kan 
du se vilka tider ishallarna är öppna 
för allmänheten: huddinge.se/
allmanhetensidrott.

NYHETER I VISÄTTRA 
SPORTCENTER
En beachvolleybollplan och 
en plan för street basket är två 
nyheter i Visättra sportcenter på 
Kvarnängsvägen 12. Dessutom 
har den populära discgol¶anan 
nyinvigts. Mer info: huddinge.se/
visattra-sportcenter.

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS 
FÖRENINGSMÄSSA
21/10 KL. 17–20
Föreningsmässan i  Huddinge 
Konferenscenter på Patron Pehrs 
Väg 3 är till för dig som är aktiv – 
eller vill bli aktiv – i en förening 
i Huddinge kommun. Dagen 
erbjuder en unik chans att trä�a 
kommunrepresentanter, få svar 
på frågor och se en inspirerande 
föreläsning med Carolina Klüft.  
Det är gratis att delta. Missa inte 
detta unika tillfälle. Mer info: 
huddinge.se/foreningsmassa.

UTSTÄLLNINGAR 
9/10–16/1
Speglande dimma av Rut Hillarp på 
Fullersta Gård, Fullersta gårdsväg 18. 
Rut Hillarp (1914 – 2003) var poet, 
författare, experimentalfilmare, 
fotokonstnär och lärare. Utställ-
ningen belyser fem decennier. 
Medan hennes tidiga produktion 
omfattar diktsamlingar, romaner 
och experimentella konstfilmer, 
fokuserar hon senare på fotocollage 
och fotolyriska böcker med 
dikter och fotomontage. Mer info: 
fullerstagard.se.

4–19/9 KL. 12–16
”Transit” – på lördagar och söndagar 
tolkar konstnärer från Huddinge 
och Täby ett gemensamt tema: 
”Transit”. Utställningen äger rum 
både i Flygeln vid Fullersta Gård i 
Huddinge och på Karby gård i Täby. 
Mer info: huddingekonstnarsklubb.
se eller karbygard.se.

20/8–8/10
”Ajk Sier o Táler – Jag ser och 
talar” av Hugo Karlsson på Vårby 
bibliotek med Barnkonsten. I Hugo 
Karlssons utställning möts två olika 
uttryckssätt med tuschtekniken som 
gemensam nämnare. Konstnären 
låter sig inspireras av språk och 
fantasivärldar för att kommunicera 
sin inre världsbild. Han menar 
att hans sätt att se på världen kan 
skilja sig åt jämfört med hur andra 
människor ser den, e�ersom han 
har autism. Mer info: bibliotek.
huddinge.se.

KONSTVERKSTAN PÅ 
FULLERSTA GÅRD
Huddingebor i åldrarna 8–14, 
som vill pröva att skapa något 
konstnärligt, är välkomna till 
Konstverkstan på Fullersta Gård. 
Öppet onsdag–söndag kl. 12–16. Fri 
entré och drop-in. Först till kvarn 
gäller, det går att förboka plats. Mer 
info: fullerstagard.se/konstverkstan.

Carolina Klü� medverkar 
på föreningsmässan 
21 oktober.
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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
Håll koll på huddinge.se/
lov. Där hittar du massor 
med kul aktiviteter för alla 
höstlovslediga barn och 
ungdomar.

TRÄNA GRATIS  
I RÅDSPARKEN
Rörelse i parken fortsätter. 
Huddinge kommun och lokala 
aktörer erbjuder gratis gruppträning 
i Rådsparken på kvällstid. Pröva 
jympa, yoga, zumba, fysträning och 
mer i det gröna. Det är bara att dyka 
upp utan föranmälan. För exakta 
tider och pass se: huddinge.se/
radsparken.

FREDAGSZUMBA  
I FLEMINGHALLEN
Testa zumba gratis i Fleminghallen 
varje fredag kl. 18 till och med 16/12. 
Under ledning av instruktören 
Gabriela Morales samlas ett glatt 
gäng och svettas ikapp en timme. 

SÖK LEDIGA KURSER  
PÅ KULTURSKOLAN
Under höstterminen kan 
Huddingebor mellan 5 och 22 år 
söka lediga kurser på Kulturskolan 
i Huddinge. Kulturskolan erbjuder 
barn och unga undervisning i dans, 
musik, teater, musikal och sång. 
Det finns både kurser som sträcker 
sig över en hel termin och kortare 
kurser. Du hittar Kulturskolan i 
Huddinge centrum, Skogås och 
Vårby Gård. Mer info: huddinge.se/
kulturskolan.

FÄRGSTARK HÖST FÖR 
BARN OCH FRI ENTRÉ
Varför inte lysa upp årstiden med 
en rolig, lärorik, spännande och 
musikfylld teaterföreställning? 
Scener runt om i kommunen 
kommer att bjuda på magi, musik, 
skratt, dans, kojbygge och figurer 
kända från barnböcker. Det är fri 
entré, men begränsat med platser 
så att vi kan hålla rätt avstånd, 
med tanke på covid-19. Ni behöver 
förboka biljett och först till kvarn 
gäller. Mer info: huddinge.se/
barnkultur.

PROMENAD PÅ LÄTT 
SVENSKA
Träna svenska med oss. Vi tar en 
promenad och pratar om djur och 
natur. Drop-in, ingen anmälan 
behövs. Inställt vid regn. Ett tillfälle 
kvar i höst: Skogås bibliotek 23/9  
kl. 13–14. Mer info: bibliotek.
huddinge.se.

DIGITAL FRITID PÅ 
UNGHUDDINGE
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  
livesändningar flera dagar i veckan. 
Digital fritid riktar sig främst till dig 
som är 13–19 år. Mer info: instagram.
com/unghuddinge .

BRA INFO OM 
UTFLYKTSMÅL
Huddinge kommun har många 
intressanta och vackra natur-
områden, varav flera är natur-
reservat. Du som vill veta mer innan 
du väljer utflyktsmål, hittar bra 
information om varje naturområde 
på sajten Naturkartan. Tänk på 
att vara försiktig med naturen, att 
inte lämna något skräp och inte 
störa djuren. Inspiration, regler och 
länkar till Naturkartan finns på: 
huddinge.se/naturomraden.

LOKAL HISTORIA VIA APP 
GER BÄTTRE KOLL
Vill du berika promenaden eller 
löprundan med att lära känna 
ditt hemområde på ett nytt sätt? 
Pröva mobilappen ”Upptäck 
historien”, skapad i samarbete med 
Stockholms Länsmuseum! Längs 
olika slingor genom kommunen 
ger appen dig kulturhistoriskt 
intressanta berättelser om platser 
du passerar. Mer info: huddinge.se/
upptackkonsten.



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

FÖLJ OSS I VÅRA SOCIALA KANALER

Han tolkar budskap 
från vikingatiden

Portalen till 
naturen
På huddinge.se/
frilu�sliv hittar du 
tips på utflykter och 
skön natur i Huddinge 
av varierad art. 
Från fågelskådning 
och vandringsleder 
till skogsbad och 
svampskogar.

Bläddra i digitala 
Vårt Huddinge  
var du än är
Vill du kolla i äldre 
nummer eller läser 
bläddrar hellre i 
tidningen digitalt? 
På huddinge.se/vart-
huddinge-digitalt finns 
det digitala arkivet.

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

Nästa nummer  
ute vecka 44
Nästa nummer av  
Vårt Huddinge kommer 
till dig från och med 
vecka 44.

Sverker och Ärengunn 
hör till våra äldsta 

kända invånare inom 
nuvarande Huddinge kommun. 
Andreas Forsgren som är arkeo-
log och bosatt i Skogås är expert 
på forntiden och har massor att 
berätta.  

– Runristningarna gjordes 
främst under den del av järnål-
dern som kallas vikingatiden. 

De är gjorda för att ses och pla-
cerades intill gårdar och vägar. 
Den bäst bevarade i Huddinge 
finns i Glömsta, säger han.

Se gärna en film där Andreas 
Forsgren berättar mer. Ta sedan 
en höstpromenad längs forn-
stigen Glömsta-Kästa-Vista och 
upptäck ett vackert järnålders-
landskap med många spår från 
vikingatiden. 

Sverker ristade runorna på berghällen 
till minne av sin mamma Ärengunn.

Filmen med Andreas Forsgren finns på huddinge.se/friluftsliv.  
Fornstigarna hittar du på naturkartan.se

I Huddinge �nns fyra runristningar att besöka. Här står Andreas Forsgren bredvid 
stenen i Glömsta. De andra �nns i Huddinge kyrka, i Ågesta och vid Lissmasjön.




