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Inledning

amhället 
har öppnat 
upp igen 
och vi möter 
en ny tid 

– en omstart. I början på 
november antog fullmäk-
tige den styrande koalitio-
nens budget för Huddinge 
2022 som handlar om just 
det. Den är offensiv med 
tydligt fokus på det som är 
allra viktigast: tryggheten 
och barnen.

Budgetförutsättning-
arna inför nästkommande 
år har varit relativt goda 
tack vare ökade skattein-
täkter och resultatet av 
vårt systematiska arbete 
med att jämföra oss och 
lära av andra. Det ger 
utrymme för satsningar 
på barn och unga. Vår 
framtid. 

Koalitionens budget 
innehåller satsningar på 

skola och förskola med 
ökad lärartäthet och 
minskade barngrupper 
samt stärkt kompetens 
kring neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 
Vi satsar särskilt på ett 
område där samhället ald-
rig får svika medborgarna 
– tryggheten, med bland 
annat trygghetsvärdar, 
trygghetskameror och för-
äldrarådgivning. Vi vårdar 
våra naturreservat och 
sjöar, ökar resurserna till 
underhåll av stadsmiljöer, 
stärker kvaliteten inom 
funktionshinderområdet, 
skapar nya hundrastgårdar 
och öppnar en ny fritids- 
verksamhet i Visättra. 

BUDGETEN INNEHÅLLER 
också en efterlängtad skat-
tesänkning med 30 öre. 
Det kan låta lite för vissa, 
men för familjer med små 

S

”Vi fortsätter vår  
resa med att jobba 

effektivare och  
smartare samtidigt  
som vi prioriterar  
det som är allra  

viktigast.”


marginaler gör det skill-
nad. I och med sänkningen 
placerar sig Huddinge 
någonstans i mitten bland 
länets kommuner.

I JÄ MFÖR ELSE MED  
andra kommuner har 
Huddinges förvaltningar 
goda förutsättningar. Det 
handlar dock inte om vem 
som lägger mest, utan om  
hur pengarna används.  
Resurserna ska gå till 
klassrum och barngrupper 
– inte till administration. 
Budgeten innehåller därför 
riktade satsningar istället 
för generella uppräkningar. 

Vi fortsätter vår resa med 
att jobba effektivare och 
smartare samtidigt som vi 
prioriterar det som är allra 
viktigast. Så vill vi i den 
styrande koalitionen rusta 
Huddinge för att möta 
framtidens utmaningar. 

Daniel 
Dronjak (M)
Ordförande  
i kommun-
styrelsen

daniel.dronjak@
huddinge.se

Fokus på
barn och
trygghet

Bäst i Huddinge just nu
Daniel: Våra nya 

trygghetsvärdar som rör sig 
runt i kommunen och skapar 

trivsel och trygghet.
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En av oss/ Mimmi Alm

Mimmi Alm, 21 år, brinner för jämställdhetsfrågor 
och tjejers villkor. Som volontär hos ungdomsjouren 
Kraftbyrån chattar hon varje vecka med unga som 
behöver någon att prata med. 

– Jag har alltid velat engagera mig 
ideellt i frågor om jämställdhet, normer 
och mäns våld mot kvinnor, men upp-
levde att det var svårt att göra det där 
jag bodde tidigare, säger hon.

 I somras flyttade Mimmi Alm från 
sörmländska Gnesta till Flemingsberg 
och socionomstudier på Södertörns 
högskola. Hon kom i kontakt med 
Kraftbyrån via sociala medier och 
vänner. Hon är i dag en av flera volontä-
rer som på onsdagar bemannar byråns 
stödchatt som riktar sig till ungdomar 
mellan 12 och 20 år: tjejer, killar, trans-
personer och andra unga.

Mimmi hoppas att fler 
vill bli chattvolontärer

Den nationella 
stödchatten är öppen 
på onsdagar kl. 18–20. 

Mer info om både 
Kraftbyrån och  

stödchatt på  
kraftbyran.se.

Mimmi Alm på 
Södertörns högskola.

– Det är ett perfekt sätt att göra prak-
tisk skillnad. Som nyinflyttad var det 
också en snabb väg in i gemenskapen i 
Huddinge.

De är alltid två volontärer när det 
chattas. På så vis finns det alltid någon 
att luta sig mot vid särskilt svåra samtal. 
Den som hör av sig kan vara anonym. 
Trycket på stödchatten har ökat under 
pandemin.

– Det kan gälla vardagliga problem, 
relationer, psykisk ohälsa, men också 
utsatthet. Vi finns där som stöd – som 
medmänniskor. Vi lyssnar och stöttar.

Hon rekommenderar andra Hud-
dingebor att haka på. 

– För den som vill göra något extra 
och precis som jag brinner för bland 
annat tjejers villkor, så kan man med en 
ganska liten ansträngning göra något 
som har stor betydelse för andra, säger 
Mimmi Alm.

– Det krävs ingen särskild utbild-
ning för att vara med, det man behöver 
kunna får man av Kraftbyrån.

HON PÅPEK AR OCKSÅ att chatten 
bara är en av många saker som ung-
domsjouren gör. Verksamheten består 
även av våldsprevention genom före-
läsningar om genus, makt och våld, och 
opinionsbildning.

M I K A E L J E PPE
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Aktuellt

– Det blir en kreativ och stimu-
lerande mötesplats för medar-
betare, invånare, företag och 

besökare. Det blir också ett 
nytt hem för vårt huvudbibliotek, 

säger Camilla Broo, kommundirektör i 
Huddinge.

Huddinge kommuns verksamhet 
är i dag utspridd på 42 adresser, vilket 
bedöms vara ineffektivt och försvåra 
samverkan. Det är också dyrare jämfört 
med att samla många verksamheter i 
ett nytt, ändamålsenligt kommunhus 
som byggs i egen regi – av Huddinge 
Samhällsfastigheter (HusF).

Det nya kommunhuset blir en 
modern arbetsplats, både när det gäller 
arbetsmiljö, arbetssätt och teknik, och 
planeras stå klart 2027. 

– Det blir mycket enklare att jobba 
tillsammans och dra nytta av all den 
kompetens som finns när vi är på 
samma ställe, säger Camilla Broo.

PÅ PAR ADISTORGET 4 finns i dag 
bland annat Sjödalsgymnasiet som 
kommer att flytta. Det gäller även 
övriga verksamheter i den aktuella fast-
igheten. De kommer också att erbjudas 
konkurrenskraftiga alternativ i nära 
samverkan med fastighetsbolagen HusF 
och Huge Bostäder. Fastigheten ska 
sedan byggas om och till och anpassas.

– Platsen är viktig för framtida 
rekrytering. Jag tycker också om att vi 
återbrukar något som redan finns och 
förvandlar det till ett nytt hus för alla.

M I K A E L J E PPE

Nya kommunhuset blir 
en viktig mötesplats
Efter att ha utrett och diskuterat frågan en tid är 
de tio partierna i kommunfullmäktige överens: 
Huddinge kommun ska bygga ett nytt kommunhus 
för 1 250 anställda. Plats: Paradistorget 4, nära 
pendeltågsstationen.

En tidig idébild över nya kommunhuset av White arkitekter.

Mer info om  
nya kommunhuset  
på huddinge.se/

nyakommunhuset.

Paradistorget:  
kommunhus (orange) 

och bibliotek (grön).
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Aktuellt

Nominera din 
favorit i förskolan 
och skolan senast  
12 december
Vem gör ett extra bra 
jobb inom förskola 
och skola i Huddinge?  
Nominera din favorit  
senast 12 december. 

Utmärkelserna Årets 
pedagog förskolan, Årets 
lärare grundskolan, 
Årets lärare gymnasiet/
vuxenutbildning och 
Årets chef syftar till att 
uppmärksamma chefer 
och medarbetare inom 
förskola och skola som  
bidragit till en positiv 
utveckling i sina 
verksamheter. Det gäller 
både kommunal och fri- 
stående verksamhet.

Vinnarna hyllas på 
Årets pedagog-galan i 
mars 2022. 

Nominera din 
kandidat på huddinge.se/
aretspedagog.

Fatou John, 9D, Alexander Tsarapatsanis, 9C, Liam Wikund, 9C, och Saga Velén, 
9A, med spanska flaggan i högsta hugg i Östra grundskolans cafeteria.

Huddinge servicecenter 
behärskar över tio olika 
språk, bland annat finska, 
arabiska och turkiska. 
(Huddinge kommun)

10
”Det ska bli roligt att få se hur andra har det”
25 elever i årskurs nio på Östra grundskolan i Skogås ska till Spanien nästa 
år som en del i projektet Erasmus+ Ackreditering. De pluggar spanska i 
skolan och ser fram emot att få prata spanska på riktigt.

– Det ska bli roligt att få se ett annat land, möta andra kulturer, äta ny mat 
och uppleva hur andra har det, säger Fatou John, 9D.

Kompisarna Liam Wiklund, Alexander Tsarapatsanis och Saga Velén 
håller med.

– När man åker på semester till Spanien ser man inte hur folk har det, det 
här blir mer på riktigt, säger Alexander Tsarapatsanis, 9C.

Saga Velén, 9A, konstaterar att resan i sig kan vara motivationshöjande för 
det fortsatta spanskpluggandet inför avresan.
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Jobbskuggning, skolutbyten och andra former 
av samverkan. Det EU-finansierade projektet 
Erasmus+ Ackreditering ger Huddinge 
kommuns grundskolor möjlighet att uppleva 
hur vardagen ser ut för elever och lärare i 
andra europeiska länder. 

Sex skolor står redan i startgroparna.
– Målet är att stärka kvaliteten i 

utbildningen genom samarbeten och 
erfarenhetsutbyten mellan skolor 
i Europa, säger Cecilia Söderlund, 
engelsklärare på Snättringeskolan, 
utvecklingsledare på barn- och ung-
domsförvaltningen och samordnare för 
samverkansprojektet.

Snättringeskolan deltog för ett par år 
sedan i det EU-finansierade Erasmus-
projektet United Colours of Europe. 
Bland annat besökte åtta sjätteklassare 
en skola på den franska ön Réunion. 
Erasmus+ Ackreditering är en form av 
förlängning av sådana projekt och syf-
tar till mer långsiktiga samarbeten.

PERSONAL FR ÅN LÅNGSJÖSKOLAN, 
Tomtbergaskolan, Snättringeskolan och 
Balingsnässkolan ska skugga kollegor.

– Lärarna får se hur man arbetar 
med ett visst ämne eller inom ett visst 
område i ett annat land. De utbyter 
erfarenheter och berättar om sina 
upplevelser för sina kollegor när de 

kommer hem, säger Cecilia 
Söderlund.

ELEVER OCH PERSONAL 
från Östra grundskolan och 
Kungsklippeskolan deltar i elevmobi-
liteter, de ska i korthet besöka skolor 
i andra europeiska länder och delta i 
deras skolundervisning.

– De kommer också att bo hemma 
hos elever för att uppleva hur deras 
vardag ser ut. Flera av våra skolor i Hud-
dinge kommer också få ta emot lärare 
och elever från sina nya partnerskolor, 
säger Cecilia Söderlund och konstaterar 
att coronaläget avgör när saker och ting 
kan ske.

 Projektet sträcker sig över sju år och 
Huddinge kommuns grundskolor kan 
varje vår skicka in ansökningar till 
barn- och ungdomsförvaltningen med 
förslag på vad de vill göra.

– Förhoppningsvis får vi en bra 
spridning över kommunen, säger Ceci-
lia Söderlund.

M I K A E L J E PPE

Spanien nästa för 
elever i Skogås
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Aktuellt

23 klasser på åtta olika Huddingeskolor ska bygga 
bihotell och så ängsfrön för att underlätta tillvaron 
för allsköns pollinatörer, bland annat bin.

Bakom satsningen står Huddinge 
kommuns natur- och klimatavdel-
ning med så kallat LONA-stöd från 
Naturvårdsverket.

– Det är kul att det inte bara 
handlar om teoretisk kunskap utan 
om att göra något med händerna, 

att följa hur ängen utvecklas 
och se insekter flytta in, 
säger miljöstrateg Kajsa 
Öberg som tillsammans med 
ekolog Kristin Lundvall besökt 
skolorna för att överlämna bygg-
material, fröpåsar, instruktioner 

Stort intresse för blommor och bin

Skolklasser som vill 
anmäla sig till nästa 

säsong kan mejla 
till kajsa.oberg@

huddinge.se.

Thea Ahlgren, Alfred Aminoff, Celia Ahlgren och Noomie Adler med material och frön som till våren ska bli bihotell och blomsterängar.
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Stort intresse för blommor och bin

Eleverna i klass 
5A är vana 
bihotellbyggare
Eleverna i klass 5A på 
Källbrinksskolan är 
jätteglada för att få göra 
en insats för bin och 
andra pollinatörer.

– Det känns bra och 
roligt att få göra det här 
och att hjälpa till, säger 
Thea Ahlgren.

 Eleverna har tidigare 
byggt insektsholkar av 
gamla lastpallar. Nu är 
de med i kommunens 
Blommor och bin-
satsning. På skolan 
sker arbetet som ett 
naturligt samarbete 
mellan slöjden och 
de naturorienterande 
ämnena. Det drar igång 
på allvar till våren, men 
redan nu kan eleverna 
förbereda sig genom 
att bland annat bygga 
bihotell.

– Det här ligger helt 
i linje med skolans 
sätt att arbeta: 
ämnesövergripande 
och hela tiden med 
återbruk i tankarna, 
säger slöjdläraren Ulrika 
Sundback.

De hoppas kunna 
plantera ängsfrön 
på gräsplätten intill 
busshållplatsen och 
vid skolans entré, men 
först ska kommunens 
miljöstrateg tillfrågas. 
Önskedrömmen är egna 
bikupor, som eleverna 
kan sköta om, och 
odlingslådor.

Thea Ahlgren, Alfred Aminoff, Celia Ahlgren och Noomie Adler med material och frön som till våren ska bli bihotell och blomsterängar.

Här ser vi några tidigare 
exempel på bihotell.

och informationsblad om ängars och 
pollinatörers betydelse.

Pollinatörernas livsvillkor har för-
sämrats i takt med minskad mång-
fald i odlingslandskapet. En tredje-
del av cirka 270 vildbinarter i Sverige 
är hotade. Det vill kommunens 
natur- och klimatavdelning ändra på 
genom att låta gräsmattor bli som-
marängar och nu senast med projek-
tet Blommor och bin i skolan. Det var 
först tänkt som en liten insats, men 

gensvaret från skolorna är stort och 
nu deltar cirka 500 elever. 

– Det behövs fler ängsmiljöer med 
en mångfald av växter som blommor 
under olika tidpunkter på året. På 
så vis får insekterna mat under lång 
tid. Pollineringen kommer som en 
bonus, säger Kajsa Öberg.

– Det kan räcka med 
att så ängsfrön på 
några få kvadratmeter.

M I K A E L J E PPE
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Aktuellt

Akilles är inte bara namnet på huvudpersonen 
i Homeros verk Iliaden utan också ett projekt 
som motiverar Huddingeungdomar till jobb 
eller studier. 

– Med Akilles hoppas vi att ungdomar 
ser sin potential även i sina svagheter 
och på så sätt blir det även deras styr-
kor, därav namnet, säger Maliha Ezdani 
Khan på Huddinge kommuns kultur- 
och fritidsförvaltning.

Akilles-projektet riktar sig till 
ungdomar i åldern 16–19 år som varken 
studerar eller arbetar och ungdomar 
som gått ut gymnasiet 2020-2021 men 
saknar sysselsättning. Kultur- och 
fritidsförvaltningen erbjuder kortare 
anställningar inom förvaltningens 
verksamheter och projekt, men också 
stöd och coachning.

– Det här är en grupp som växer. 
Akilles kan också minska de negativa 
effekterna av pandemin, vägleda ung-
domar och unga vuxna in i vuxenlivet 
och skapa framtidstro. Vi hoppas på det 
här sättet kunna öka ungdomars chan-
ser till att etablera sig i samhället.

Maliha Ezdani Khan berättar att 

Akilles är ett samarbete med kommu-
nens gymnasie- och arbetsmarknads-
förvaltning och finansieras av Delega-
tionen mot segregation.

JUST NU AR BETAR ett tiotal ungdomar 
på hel- eller deltid med bland annat 
grafisk formgivning av affischer och 
bilder till sociala medier och event 
och arrangemang kring kommunens 
talangjakt. Ytterligare tre ungdomar är 
på väg in, två ska jobba i vaktmästeriet 
och en som konstnär.

– Sedan har vi fyra ungdomar som 
jobbar med Minecraft och tittar på om 
spelidén kan användas som metod vid 
stadsplanering för att fånga ungas per-
spektiv. De är medforskare på Söder-
törns högskola och håller just nu på att 
bygga Huddinge i spelet, för att se hur 
kommunen kan se ut i framtiden, säger 
Maliha Ezdani Khan.

M I K A E L J E PPE

Akilles motiverar unga 
att jobba eller plugga

Mer info på 
huddinge.se/ung-
huddinge och på 
Instagram: akilles.
huddinge. Det går 
också att mejla till 

akilles@huddinge.se 
eller att ringa Maliha 

Ezdani-Khan på 
08-535 317 15.

Huddinge kommun håller på 
att införa en digital portal för 
ansökningar om hemtjänst. Det 
betyder att ansökningsprocessen 
i många fall kommer att kortas 
samtidigt som den som ansöker 

om hemtjänst inte längre behöver 
anpassa sig till telefontider.

– Anhöriga till den som 
ansöker om hemtjänst kommer 
att kunna logga in och hjälpa 
till, säger Ann-Christine Falck 

Brännström, verksamhetschef 
på socialförvaltningen, och 
förtydligar:

– Man loggar in med BankId, 
men det kommer alltid att finnas 
andra vägar att ansöka för den 

Digital portal kan öka servicenivån för den som söker hemtjänst i Huddinge
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Event rätt melodi  
för Akillesduo
Dennis Hultman och Raphael 
McCabe har inom ramen 
för Akilles fått möjlighet 
att jobba heltid med event. 
Just nu är de mitt uppe i 
arbetet med musiktävlingen 
Mitt_Hudd som riktar sig till 
Huddingebor mellan 12 och 
24 år.

– Jätteroligt och utman-
ande att få göra något kul och 
nytt, säger Dennis Hultman.

Raphael McCabe nickar 
instämmande. När vi träffas 
på Huset/Kultopia på 
Sjödalsvägen 46 är båda i 
full färd med att planera den 
första deltävlingen av två. 
Finalen är planerad till 11 
december. 

De har bland annat lyssnat 
igenom alla inskickade 
bidrag, designat och skickat 
ut affischer och blad, och 
besökt mötesplatser för 
att sälja in tävlingen till 
ungdomar som vistas där. 

En deltävling är avklarad, 
men fortfarande återstår 
deltävling två och den stora 
finalen. Live på kulturhusets 
scen förstås. Vinnarna i 
finalen får dela på 10 000 
kronor i form av presentkort 
på musikutrustning.

– Jag trivs jättebra och 
har lärt mig jättemycket, 
säger Raphael McCabe som 
planerar att studera när den 
kortare anställningen på 
Huset/Kultopia tar slut.

Dennis Hultman och Raphael McCabe jobbar heltid med planering och 
genomförande av event.

som saknar BankID eller behöver 
mer personlig hjälp.

Portalen ska först testas, 
bland annat tekniskt men 
också ur handläggar- och 
användarperspektiv. Därefter 

kan portalen lanseras; målet är 
mars 2022 men det beror på hur 
testerna faller ut.

På sikt kan portalen komma 
att utökas med ytterligare 
funktionalitet.

Digital portal kan öka servicenivån för den som söker hemtjänst i Huddinge Mer info om  
tävlingen Mitt_Hudd 

på  husethuddinge.se 
och via denna QR-kod:
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Storsatsning 
på skollokaler

Reportage/ Skolprojekt
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Huddinge kommun storsatsar för att 
möta det ökande elevunderlaget. Många 
skolor renoveras, andra byggs både om 
och till. Det byggs också helt nya skolor. 

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

Sjötorpsskolan i Skogås 
byggs om och till.



grafi. Och behovet är stort även 
om elevtrycket antas minska på 
sina håll.

– Planen sträcker 
sig över tio år, men 
revideras varje år. Nästa 
gång är i juni, säger Mia 
Lundmark Bergström och 
berättar att det inte bara är att 
sätta spaden i marken:

– En stor utmaning är att hitta 
tillräckligt stora tomter med 

” En stor utmaning är   
 att hitta tillräckligt   
 stora tomter.”

Reportage/ Skolprojekt

et är mycket på gång och 
det gäller att samordna så 
att elever och personal har 
någonstans att vara medan 
det renoveras och byggs, 
säger Mia Lundmark Berg-

ström, lokalsamordnare på kommunens barn- och 
utbildningsförvaltning.

Det är en ganska enkel ekvation. Det både byggs 
och planeras många nya bostäder i Huddinge 
kommun, bland annat i Flemingsberg och Kung-
ens kurva. 

Med nya bostäder följer också behov av sam-
hällsservice, däribland skolor. I kommunens lokal-
resursplan beskrivs behovet kopplat till demo-

En ljushall förbinder Tomtbergaskolans gamla     skolbyggnad med den nya.
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En ljushall förbinder Tomtbergaskolans gamla     skolbyggnad med den nya.

plats för både skola, utemiljö och ibland också 
idrottshall – här kan vi behöva vara innovativa.

TOMTBERGASKOLAN INTILL Kommunalvägen 
i centrala Huddinge är exempel på skola som både 
renoveras och byggs till. Den gamla stenbyggna-
den, med bland annat matsal, har moderniserats 
på ett smakfullt sätt och kompletterats med en 
ljushall som förbinder den gamla skolbyggnaden 
med den nya, IT-anpassade klassrum, och biblio-
tek. Även skolans utemiljö har gjorts om. 

– Jag tycker att gammalt och nytt förenas på ett 

jättefint sätt, säger Mia Lund-
mark Bergström.

När allting är klart kan anta-
let elever från förskoleklass till 
årskurs sex nästan fördubblas, 
från tidigare 400 elever till 780. 
De flesta bor i närområdet.

Elever och personal, som varit 
utlokaliserade en period, har 
successivt börjat att flytta till-
baka. Invigningen är därför först 
nästa år när alla är tillbaka.

VÅRT HUDDINGE 5 2021 15

Antalet invånare 
6–15 år i Hud-
dinge kommun 

2010: 12 711.
Prognos för 2025: 

16 348.
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Reportage/ Skolprojekt

Östra Huddinge
 Sjötorpsskolan har byggts om och ut. 

Klar hösten 2021.
 Mörtviksskolan har byggt om sitt 

kök. Klart hösten 2021.
 Trångsundskolan byggs om och ut. 

Utökar sin kapacitet. Skolan kommer 
att vara klar för inflyttning hösttermi-

nen 2022.
 

Mellersta Huddinge
 Tomtbergaskolan har byggts om  

och ut. Utökar sin kapacitet. Klar för 
inflyttning hösten 2021.

 Stensängskolan byggs om och ut. 
Skolan kommer att vara klar för  

inflyttning hösten 2022.
 Utsäljeskolan rivs och det byggs  

en helt ny skola som ska vara klar 
hösten 2024.

 
Nordvästra Huddinge

 Långsjöskolan i Segeltorp är en  
helt ny skola som byggs nu och är 

klar hösten 2022.
 

Sydvästra Huddinge
Här finns inga pågående eller beslutade 
projekt. Den senaste stora skolan som 

byggdes här var Glömstaskolan.

Även Tomtbergaskolans utsida och utemiljö har gjorts om.

Mia Lundmark Bergström tycker att gammalt och nytt förenas på ett 
jättefint sätt på Tomtbergaskolan.

PÅGÅENDE 
OCH BESLUTADE 

SKOLPROJEKT
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– En parlamentarisk grupp har arbetat 
med att ta fram tematiska strategier 

under lång tid. Vi valde att bjuda 
in och involvera de fackliga 
företrädare vars medlemmar 
arbetar i våra lokaler hela 

dagarna, säger Jelena Drenjanin 
(M), kommunalråd och ansvarig för 

grundskolefrågor.
Det gemensamma arbetet resulte-

rade i tematiska strategier som nu är 
vägledande för lokalförsörjningen, 
både när skolor renoveras och när det 
byggs nytt. De beskriver vad som krävs 
för att verksamheten ska kunna bedri-
vas på ett effektivt och kvalitativt sätt 
för såväl elever som personal.

JELENA DR ENJANIN konstaterar att 
den politiska skiljelinjen i stället går 
vid hur skolprojekten ska finansieras 
och synen på fristående skolor. Den 

styrande koalitionen – M, C, L, DP och 
HP – är överens om att låta andra än 
kommunen bygga och driva hälften 
av de nya skolor som planeras, bland 
annat för att minska kommunens 
ekonomiska risk. 

– DET K AN behöva byggas uppemot 30 
nya förskolor och skolor i kommunen 
till år 2030. Ett skolbygge kan i vissa 
fall gå på en halv miljard, en räntehöj-
ning kan bli kännbar och gå ut över 
innehållet i skolorna. Det här har vi 
varit med om i andra sammanhang. 
Det gäller att inte äventyra kommu-
nens ekonomi genom att dra på oss för 
stora skulder, säger Jelena Drenjanin.

– Sedan vet vi att det finns önskemål 
om att kunna välja andra skolor än 
kommunens egna, det ser vi inte minst 
på de långa köerna till friskolorna. 

MIKAEL JEPPE

Bred politisk 
enighet om  
behovet

Det finns en bred politisk uppslutning 
kring behovet av nya skolor och renovering 
av gamla. Detsamma gäller utformning 
och innehåll.  
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Utflykten 

Vad heter Spaniens huvudstad och var ligger 
Centralmassivet? Det är två av frågorna i 
Kulturskolans tipspromenad som sitter uppe 
längs två av kommunens motionsspår.

Hjärngympa i 
motionsspåren

Tipspromenad  
på två platser:

 Segeltorp:  
Motionsspåret  
i Gömmarens  
naturreservat  

(Tjädervägen 51)

 Solgård:  
Mariedalsspåret  

(Mariedalsvägen 45)

Kulturskolan vill på det här sättet 
uppmärksamma Friluftslivets år i 
Huddinge. Det är också ett roligt sätt 
att stimulera knoppen samtidigt 
som kroppen får sitt.

Tipspromenaden består av tio 
frågor i två olika svårighetsgrader, en 
för barn och en för vuxna. Allt som 
behövs är en mobiltelefon för att läsa 
av QR-koder, titta på filmer och svara 
på frågor.  

– Eftersom 2021 är friluftslivets 
år, så kom vi fram till att det bästa 
sättet att kombinera friluftsliv och 
kulturspisande måste vara en tips-
promenad. På så sätt kan deltagarna 
njuta av Huddinges underbara natur 
samtidigt som man får en liten 
inblick i vad våra fantastiska elever 
skapar, säger Peter Tiverman, lärare 
på Kulturskolan.

MIKAEL JEPPE
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Utflykten 

En av frågorna som 
sitter uppe i Gömmarens 

naturreservat.
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Aktuellt 
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För andra året i rad fick en park flest röster i tävlingen 
Huddinges byggnadspris. Förra året vann Härbreparken 
i Skogås, i år Flemingsbergsparken som utformats i 
samarbete med konstnären Linda Bäckström.

– Det är en plats som många har varit 
delaktiga i att skapa. Gestaltningen av 
parken har ett eget uttryck som inte 
lämnar oss oberörda, svarar landskaps-
arkitekten Therése Ingerdal på frågan 
om varför hon tror att Flemingsbergs-
parken vann.

Flemingsbergsparken, som ligger 
i anslutning till Annerstaskolan och 
bostäder i Grantorp, återinvigdes 2019 
efter att bland annat ha utformats 
utifrån en medborgardialog. Parken 
är tänkt som ett gemensamt vardags-
rum. Det är en modern folkpark med 
funktioner för många olika människor. 
Den innehåller ”rum” för olika tempo, 
med plats för aktivitet, lek, fest och 
gemenskap, men också för avskildhet, 
naturnärvaro och lugnare samvaro.

Therése Ingerdal var Huddinge 
kommuns projektledare när parken 
byggdes om:

– De offentliga mötesplatserna och 
gestaltningen av dessa värderas högt 
av våra medborgare, det blir tydligt när 
parker vinner priset två år i rad. Det 
visar också att kommunens arbete med 
att förvalta, utveckla och skapa dessa 
miljöer är betydelsefullt.

SK APASKOLAN I ROSENHILL fick näst 
flest röster i tävlingen och förskolan 
Solängen i Stuvsta kom trea. Prisutdel-
ningen sker på kommunfullmäktiges 
möte i december. Då får vinnaren ett 
diplom och en plakett utformad av 
Huddingekonstnären Håkan Bull.

M I K A E L J E PPE

Modern folkpark vann 
årets byggnadspris

Byggnadspriset är 
ett sätt att uppmärk-

samma estetiskt 
genomarbetade 

byggnader och fysiska 
miljöer i Huddinge, 

gärna med hållbarhet  
som tema. Mer info  

på huddinge.se/
byggnadspriset.

Flemingsbergsparken fick flest röster i tävlingen 
Huddinges byggnadspris 2021.
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Mer info på huddinge.se/demokratipriset.

Visättraprofilerna Eva Ganters och Stefan Karlsson har 
tilldelats Huddinge kommuns demokratipris 2021 för 
civilkurage och initiativkraft i samband med somma-

rens skottlossning i Visättra.
– Att vinna demokratipriset känns overkligt 

och helt fantastiskt. Mitt engagemang föddes ur 
en stark känsla, ett ”måste” för att inte låta det 
fruktansvärda som drabbade vårt samhälle ta 

över, säger Eva Ganters.
Hon tog initiativ till en uppskattad ljusmanifesta-

tion och har också genom Facebookgruppen ”Visättra 
står upp” bidragit till ökad dialog mellan Visättra-
borna.

Stefan Karlsson startade projektet Vuxen i Visättra 
som genom ökad vuxennärvaro ökar tryggheten i 
utemiljön. Han låg tillsammans med de boende och 
lokala aktörer också bakom Visättrabarnens dag. 

– Det arbete vi gör i Vuxen i Visättra och allt 
arbete med Visättrabarnens dag är så otroligt 
viktigt för området. Om vi boende tillsammans 
kan göra skillnad för ett tryggare Visättra så är 
varje timme en väl investerad timme, säger han. 

De två pristagarna, som får dela på 25 000 kronor, 
hyllades 30 oktober vid en ceremoni i Kungens kurva.

Visättraprofiler delar 
på demokratipriset

Så här såg det ut på ljusmanifestationen 
i Visättra centrum i augusti.

Huddinge kommuns 
konsumentvägledare  
har under årets första  
nio månader haft 663 kon-
takter där Huddingebor  
stöttats och vägletts i 
konsumentfrågor.  
(Huddinge kommun)

663

Ny digital 
utställning rätar 
ut frågetecken om 
Kungens kurva
Hur fick Kungens kurva 
sitt namn? Visste du att 
det ska byggas 1 000-tals 
nya bostäder där och att 
det finns en liten skog 
mitt i området?

Stockholms läns 
museums nya digitala 
utställning ”Kungens 
kurva stories – 
berättelser från en 
plats i förändring” tar 
med besökarna på en 
spännande resa i tid och 
rum. Per Wirtén (bilden), 
författare och journalist, 
guidar genom bort-
glömda drömmar och 
hemliga baksidor och 
möter människor med 
unik koppling till 
platsen.

Den första av elva 
kortfilmer ligger redan 
ute. Det finns också en 
podd att lyssna på.

Mer info på  
stockholmslans- 

museum.se.



Porträttet/ Desideria Jungelin
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– De flesta som vill kan skriva och jag 
önskar att fler vågade för alla människor 
har en historia och det behövs fler unika  
berättelser, säger poeten och författaren 
Desideria Jungelin. 
Hon har i många år skrivit dikter och 
i år debuterat som författare med 
novellsamlingen Överlevnadskunskap 
som sålde slut och nu har tryckts i ny 
upplaga. 

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

Desideria
vill få fler
att berätta



Porträttet/ Desideria Jungelin
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Desideria
vill få fler
att berätta
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Porträttet/ Desideria Jungelin

esideria har synnedsättning och 
autism och har kämpat hårt för 
att lära sig stava.

– Jag började skriva dagbok 
för att få ur mig känslor men det 

var svårt så istället började jag skriva dikter och 
det fungerade mycket bättre.

När hon var 17 gick hon en skrivarcirkel och då 
lossnade skrivandet på riktigt. 

– Vi gav respons på varandras texter och en 
tjej sa att hon inte klarade felskrivna texter men 
kunde rätta mina. Jag fick ganska mycket beröm 
och insåg att jag faktiskt kan skriva. 

Hon vill peppa dem som gillar att skriva att våga 
även om de inte är så duktiga på stavning och att 
uttrycka sig rätt grammatiskt.

– Det viktiga är inte att skriva korrekt svenska 
för du kan alltid få hjälp med korrekturläsningen 
utan fokusera istället på att hitta ett eget uttryck.

DESIDER IA ÄR 23 år och har i år flyttat till sin 
första egna lägenhet.

– Jag är jättelycklig över min lägenhet, jag behö-
ver aldrig förhandla om vad vi ska äta till middag!

Hon får hjälp med vissa saker men bor själv och 
har ett helt vanligt liv.

– Det är synd att stöd till personer med funk-
tionsnedsättningar dras in för jag tror det kan få 
människor att må psykiskt dåligt. Att bo på ett 

” Tyvärr tycker inte alla   
 vuxna att alla barn är lika  
 mycket värda.”

boende istället för att få stöd 
i vardagen är också mycket 
dyrare för samhället.

– Men jag är glad att jag bor i 
ett välfärdssamhälle för jämfört 
med många länder i Asien och 
Afrika har vi med funktions-
nedsättning det väldigt bra. 

– I USA finns stor expertis 
och kunskap om funktionsned-
sättningar men det är dyrt att 
få hjälp. Jag tror att ett samhälle 
där de flesta som vill kan få stöd 
fungerar bättre.

Desideria växte upp och gick 
i grundskolan i Huddinge, en tid 
som till stora delar var tuff. Hen-
nes erfarenhet är att det finns 
många individer som gör bra 
saker, men att det inom skolan 
saknas kunskap om funktions-

”Jag är glad att jag bor i ett välfärdssamhälle för    jämfört med många andra länder har vi med funktionsnedsättning det väldigt bra”, säger Desideria Jungelin.
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nedsättningar. Framförallt barn och unga 
med flera typer av funktionsnedsättning 
kommer lätt i kläm.

ENLIGT EN R APPORT från Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten mår barn med 
funktionsnedsättning generellt sämre 
psykiskt än andra barn.

– Eftersom du är i skolan nästan hela 
dagen vet jag av egen erfarenhet att mår du 
inte bra där så mår du heller inte bra resten 
av dagen och det kan sätta spår hela livet.

Unga med funktionsnedsättning kan 
känna sig väldigt ensamma i skolan.  
Desideria ser gärna att föräldrar pratar mer 
med sina barn om att alla behöver få  
vara med. 

– Tyvärr tycker inte alla vuxna att alla barn är 
lika mycket värda, jag vet för andra föräldrar har 
pratat om mig på ett väldigt negativt sätt och tyckt 
att mina föräldrar ska be om ursäkt när de önskat 

aktiviteter som jag kun-
nat vara med på. 

– Jag förstår att man 
inte kan anpassa hela 
världen efter en individ 
men man kan anpassa så 
att det passar alla.

För Desideria vände 
det när hon började 
gymnasiet på en friskola 
i Solna och fick en men-
tor som hade erfarenhet 
av elever med synned-
sättning och kunde 
ge henne det stöd hon 

behövde för att hitta struktur i 
skolarbetet.

– Det finns studiematerial för 
lärare som arbetar med elever 
med funktionsnedsättning, ofta 
på en väldigt generell nivå. 

”Jag är glad att jag bor i ett välfärdssamhälle för    jämfört med många andra länder har vi med funktionsnedsättning det väldigt bra”, säger Desideria Jungelin.

MER OM 
DESIDERIA

 Ålder: 23 år.
 Bor:  

Stockholm.
 Familj:  

Mamma med 
sambo, pappa 

och hans fru, två 
helsystrar och en 

bonussyster.
 Fritid:  

Keramik och att 
läsa böcker.
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” Barn som inte har en  
 funktionsnedsättning lär  
 sig mycket av att umgås med  
 oss. Om vi inte inkluderades  
 i samhället skulle det inte bli  
 så mycket utveckling.”
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– När föräldrar försöker föra en konstruktiv dis-
kussion med skolan om vilket stöd som behövs för 
den enskilda individen blir det lätt en maktkamp, 
vilket jag kan förstå, för det är klart att lärarna 
känner yrkesstolthet och tycker att föräldrarna 
lägger sig i.

Att inte klara kunskapskraven och sitta med 
på elevvårdssamtal och få höra hur dålig man 
är bidrar självklart till att man mår dåligt, anser 
Desideria.

– Nu är jag äldre och skulle kunna ta det med en 
nypa salt och se att det är lärarens tolkning och att 
även om jag inte är bra på vissa saker så är jag bra 
på annat. Men barn kan inte se det så nyanserat.

Även om skolåren var tuffa tycker Desideria det 
är viktigt att funktionsnedsatta inte placeras på 
specialskolor eftersom det skulle göra det svårare 
att integreras i samhället efter avslutad skolgång.

– Jag tror också att barn som inte har en funk-
tionsnedsättning lär sig mycket av att umgås med 
oss. Om vi inte inkluderades i samhället skulle det 
inte bli så mycket utveckling.

Hon har ingen mirakellösning på hur skolan 
kan fungera bättre för elever med funktionsned-
sättning men vill se mer debatt i ämnet och fler 
sociala aktiviteter på rasterna.

– Man kan inte tvinga barn att umgås men man 
kan försöka skapa grupper som inkluderar alla. 
Jag jobbar själv ideellt med ungdomar med funk-
tionsnedsättningar och vet att det går. 

DESIDER IA UPPLEVER ATT det är stor skillnad 
mellan kommuner och skolor när det gäller funk-
tionsnedsattas möjlighet till en bra skolgång.

– Tyvärr får vi ännu mindre stöd när vi vill läsa 
vidare på högskola, universitet och folkhögskola. 
Många som i dag hoppar av skulle klara studierna 
med rätt resurser och stöd. Men universiteten tar 
i alla fall in på betyg till skillnad mot folkhögsko-
lorna som kan använda de kriterier för intagning 
som passar dem. De gillar att se inkluderande ut 
men kostar det blir det jobbigt.

I sin novellsamling Överlevnadskunskap lyfter 
Desideria i fiktiva berättelser frågor som hon 
tycker är viktiga.

– Fiktion och noveller är ett bra sätt att få andras 
uppmärksamhet för hur saker fungerar och är lätt-
are för människor att ta till sig än tjocka luntor och 

rapporter som inte innehåller 
några känslor. 

I berättelserna vill hon sätta 
ord på sina tankar och käns-
lor och kanske att politiker 
och myndighetspersoner som 
läser hennes bok får ett annat 
perspektiv på hur det är att leva 
med en funktionsnedsättning.

– Enda fördelen med all tid jag 
lagt ned på att kämpa för mina 
rättigheter är att det gjort mig 
mer empatisk och förstående.

DESIDER IA HAR LEVT väldigt 
isolerat under pandemin men är 
nu med i en poesicirkel som ger 
härlig energi och är ett roligt sätt 
att umgås. Hon håller på med 
keramik som är kul och avstres-
sande och en idealisk aktivitet 
för att utrycka känslor oavsett 
om man ser eller inte. Hon läg-
ger mycket tid på skrivandet och 
vill gärna peppa fler att våga.

– Alla är experter på sig själva 
och alla berättelser behövs. 

Desideria tipsar om att läsa 
eller lyssna mycket på ljud-
böcker för att få inspiration och 
att söka sig till andra som gillar 
att skriva för att utvecklas. Själv 
får hon inspiration från bland 
annat låtar som hon och hennes 
vänner skickar till varandra och 
använder som underlag i texter.

Att köra fast i skrivandet hör 
till, menar hon:

– Alla har svackor och skriv-
kramp, det är inget farligt bara 
jobbigt. Då får man ta en paus 
och låta sig själv och texten 
vila en stund. Viss självkritik 
är bra men låt inte de negativa 
tankarna ta över och låt gärna 
en person som är bra för dig läsa 
det du skrivit, konstruktiv kritik 
är utvecklande.

Desideria finns 
på Youtube 
och hennes 

Facebooksida 
heter Desideria 
Jungelin poet 

och författare.
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Porträttet/ Desideria Jungelin

LÖVEN ÄR SOM VACKRAST 
NÄR DE FALLER
(Desideria Jungelin)

I rött och gult förgyller dem då höstens gråa asfalt.
Just när de ska  vissna och dö,
Skänker de liv och livsglädje åt en ensam flicka på en skolgård.
Flickan är för liten för att falla.
Hennes liv får inte upphöra där sommaren tar slut.
När lägerveckan avslutas med allsång på Ängen.
När kramringen av utfrysta barn måste skingras.
När träden inte längre står i blom.
Måste hon snällt återvända till en skolbänk där hon aldrig haft en plats.
I den ensamma frusna vardag. 
Som gjort hennes själ lika död och vissen som novemberlöv.
Men fallna löv som än är vackra kan samlas som skatter.
Kan klistras på tavlor och bildas i leran på en bildlektion.
En liten lektionstimme som väcker storslagna minnen till liv.
Ett konstverk bildas för att visa att livet går i cirklar.
För att trösta med en påminnelse  om att det vackra aldrig ska försvinna.
Att starka vänskapsband överlever den hårda kalla vintern.
Att löven återföds när det närmar sig vår.
Så när vårsolens första strålar väcker ett litet fruset hopp.
Ska en ensam flicka le mot sitt konstverk.
Le åt allt det vackra som börjat blomma ut.
För i varje spirande blomma räknar hon en dag.
Tills dagen när det äntligen är sommar.
Tills dagen när hon äntligen får springa mot en gruppkram på en äng.



Laddplats  /Så funkar det
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Undersök förutsättningarna: Med 
egen parkering intill husvägg är det 

oftast enkelt att fixa laddplats, allt 
som behövs är framdragen el. Billigast är 
att installera en laddbox på väggen i ett 
garage eller utomhus. Ladda inte elbilen i 
ett vanligt eluttag, då ökar risken för brand. 
Laddbox, inklusive installation, kostar cirka 
12 000–20 000 kronor. En laddstolpe kan 
kosta upp till 50 000 kronor.

Välj laddutrustning: Normalladdning 
(3,7 kW–11 kW) är den vanligaste 

typen av laddeffekt och passar bra i hem-
met. Med normalladdning laddas ett tomt 

elbilsbatteri fullt på 8-25 timmar. Att köra 
elbil drar cirka 1,5 kWh el per mil, vilket i 
normala fall motsvarar en kostnad på cirka 
2,5 kronor per mil. Elen till en genomsnittlig 
elbil kostar därmed cirka 4 000 kronor per 
år.

Beställ laddutrustning och arbete: 
Kontrollera att leverantören du 

väljer har F-skattesedel och är registrerad 
hos Elsäkerhetsverket. Du kan dessutom 
utnyttja skattereduktionen för grön teknik 
som ligger på 50 procent av arbets- och 
materialkostnaden vid installation av en 
laddplats. Läs mer på fixaladdplats.se. 

Så fixar du en 
egen laddplats!

Den bästa laddplatsen är ofta bilens ordinarie 
parkeringsplats. Det är både enkelt och bekvämt men  

hur skaffar man en egen en laddplats? Här är
en enkel guide i tre steg! 

1

Energi- och klimatrådgivningen: 08-29 11 29 eller info@energiradgivningen.se.  
Energirådgivningen finns även på Facebook.

2

3
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Historiska bilden
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1941 byggde den brittiske arkitekten Ralph Erskine, 
tillsammans med sin fru Ruth, parets första hem i 
Sverige. Det lilla huset bestod av ett rum på 6 x 3,6 meter, 
fick namnet Lådan och uppfördes på en bergstomt i 
Djupdalen söder om Lissma.

– Paret var riktiga friluftsmänniskor 
och gillade också båtliv. Båtar är com-
pact living i kubik och lösningar däri-
från användes i Lådan, säger intendent 
Madeléne Beckman på ArkDes. 

Som exempel nämner hon att soffans 
ryggstöd kunde fällas ner och bli en 
säng och att möbeln med hjälp av block 
och talja gick att hissa upp i taket för att 
frigöra golvyta och att Erskines skriv-
bord kunde fällas upp och gömmas i 
garderoben.

Lådan uppfördes till stor del av åter-
brukat material som fanns på platsen, 
bland annat användes spiralen från en 
gammal säng som armering i skorste-
nen till eldstaden.

– Lådan låg på en höjd, inte för högt 
upp för där blåste det och inte för långt 
ner för där samlades kylan och paret 
ville odla på terrasser, säger Madeléne 
Beckman.

Ralph Erskine tänkte mycket på 
klimatet och naturen inte bara när det 
gällde placeringen av hemmet.

– Vedförrådet, som täckte en hel 
vägg, och garderobsväggen vinklades 
mot norr för att bidra till isoleringen 
och mellan ytter- och innerdörr fanns 
en luftspalt.

Husets veranda vätte mot söder och 
täcktes av glas för att släppa in ljus och 
värme.

– Men under vintermånaderna 

var det nog bra kallt, säger Madeléne 
Beckman.

R ALPH OCH RUTH Erskine, deras två 
döttrar och en hund bodde under fyra 
år i huset som saknade el, vatten och 
WC. Lådans kvadratmeter var extremt 
välutnyttjade och rymde många lös-
ningar med dubbla funktioner. 

– Lösningarna kommer tillbaka i 
dagens Tiny House, skillnaden är att de 
är mobila, säger Madeléne Beckman. 

Hon tillägger att Erskine hade ett 
stort intresse för hur man bygger sam-
hällen och lockades av Sveriges sociala 
tankar kring arkitektur. 

– I allt han skapat har han lagt stor 

Madeléne Beckman i Lådan-kopian som finns 
på Lövön.

Lådan i Lissma compact living à la 40-talet
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Lådans vedförråd 
hjälpte till att isolera huset.

Lådan i Lissma compact living à la 40-talet

vikt vid det sociala samspelet både 
inom- och utomhus.

Den ursprungliga Lådan förföll men 
en kopia finns på Lovön. Här bjuder 
ArkDes ibland in till öppet hus. Bygg-
naden står på Försvarets radioanstalts 

mark men det går bra att ströva förbi 
och ta sig en titt.

Vill man se mer av Erskines arkitek-
tur kan man besöka Myrstugberget 
som ritats av honom.

KRISTINA EDER

Eldstaden var en av 
Lådans tre värmekällor.
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Aktuellt/ Trygghet
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Ökad trygghet
uppdrag 
för peppande 
supertrio

Det påminner om ett superhjälteuppdrag: vara 
snäll och stark på samma gång, få bukt med 
kriminalitet och våld och göra invånarna trygga. 
Några övernaturliga krafter har inte Isabell, 
Shiler och Mattias, men de bildar en stark 
trio. Alla tre är utbildade socialpedagoger och 
tillsammans behärskar de åtta språk. 

text LOT TA S EG E LB E RG foto A N D E R S N I L S S O N
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Aktuellt/ Trygghet

Det är ett glatt gäng som tränger sig in i 
den lilla kommunbilen och far iväg för 
att först besöka Vårby och sedan köra 
vidare och träffa personalen på Rock-
ville i Trångsund. De har bara arbetat i 
Huddinge kommun under en kort tid 
men känns redan sammansvetsade. 

– Vi har högt i tak och mycket humor, 
säger Isabell Odiye. Ingen dag är sig 
lik. Det är jättekul att få vara med och 
forma tjänsten och identifiera var beho-
ven finns. Det är tänkt att vi ska vara på 
plats där problem uppstår. 

Isabell Odiye bor i Flemingsberg 
sedan nio år, men är uppväxt på Söder. 

– Jag är lite av en gårdsmorsa. Jag 
startade en tjejgrupp för några år sedan 
i Flemingsberg. Det fanns ett behov 
märkte jag, så vi bakar och pratar.

ÄVEN SHILER KUR DI uppskattar att 
de själva får påverka hur deras uppdrag 
ska utformas:

– Jag tänkte: Gud vad bra att de efter-
lyser ett arbete där jag kan kombinera 
mina båda yrkeskunskaper.

Hon känner till Huddinge väl efter 
att ha arbetat flera år som väktare på 
flyktingboenden.  

– Jag fick kontakt med många nyan-
lända och ensamkommande på flykt. 
Jag bestämde mig för att sadla om och 
pluggade till socialpedagog för några 
år sedan. Efter det har jag arbetat med 
bland annat våld i nära relationer, 
särskilt med unga tjejer som utsätts för 
våld.

Mattias Chamoun är yngst i gänget 
och har tidigare gått på Sågbäcksgym-
nasiet. 

– Jag sökte för att kunna göra en för-
ändring och hjälpa människor. Jag har 
sett mycket problem, både när jag gick i 
skolan och i centrumen.

Han och Shiler Kurdi turas om att 
köra bilen de tilldelats, den är vit och 
färgglatt stripad med kommunens 
logotyp och sticker ut liksom deras 

jackor där texten trygghetsvärd på 
ryggen syns på långt håll.

DE ÅK ER RUNT och visar upp sig, 
presenterar sig för folk de möter, besö-
ker bibliotek och fritidsgårdar, träffar 
områdespoliser, fältsekreterare och 
bostadsbolag. Just den här dagen besö-
ker de Rockville i Trångsund, fritidsgår-
den med inriktning på musik. Där får 
de frågan om vad som är skillnaden på 
det de gör, mot vad väktare och mobila 
teamet gör.

– Vi får inte ingripa, men vi har ögo-
nen med oss och kan prata, lugna och 
larma om det behövs och göra orosan-
mälningar. Men vi har så klart anmäl-
ningsplikt eftersom vi är utbildade soci-
alpedagoger allihop, säger Shiler Kurdi.

– Vi vidarebefordrar det vi ser och 
hör av oss till fältsekreterarna eller 
andra på kommunen som är bäst 
lämpade att ta sig an problemet, säger 
Isabell Odiye. 

– När det uppstår bråk eller våldsam-
heter kallar vi på väktare eller polis.

FAKTA 
TRYGGHETS-

VÄRDAR

Huddinge kommun 
har anställt tre 

trygghetsvärdar 
som arbetar med 

relationsbyggande 
och trygghetsskapan-
de åtgärder. Insatser 
görs där det behövs 

mest på olika platser 
i kommunen. Fokus 
ligger på att hjälpa 

ungdomar både före-
byggande och när nå-
got sker. Yrkesrollen 

är ny och utformas nu 
av arbetslaget i sam-

verkan med andra. 
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Tre röster om trygghet
Ingalill Söderberg (DP), kommunalråd 

med ansvar för bland annat 
trygghetsfrågor och ordförande 
i kommunens trygghets- och 

delaktighetsberedning, menar att  
det viktigaste är att göra flera satsningar 

samtidigt.
– Så som vi gör med vårt trygghetspaket. Det 

innehåller fler trygghetskameror, trygghetsvärdar, 
förädrarådgivare, avhopparverksamhet och 
underhåll av stadsmiljön.

Hon trycker på det förebyggande arbetet och 
tidiga insater i förskolan, skolan och på fritiden.

– Det är oerhört viktigt för att motverka 
rekryteringen till kriminalitet och missbruk, men 
viktigt är  också att samverka med civilsamhället, 
polisen, näringslivet och fastighetsägare.

Viktigast i det kommande arbetet för 
att öka trygghetskänslan i Huddinge 
är att bryta nyrekryteringen till 
kriminella gäng. Det menar Rasmus 
Lenefors (S), 2:e vice ordförande i 
beredningen.

– Huddinge behöver arbeta ännu hårdare för att 
förebygga att unga människors dras in i kriminalitet. 
Det handlar om att investera i skolan för att ge alla 
elever en bra utbildning, att satsa på föreningslivet 
för att kunna erbjuda fler unga en meningsfull fritid, 
och att ge socialtjänsten tillräckliga resurser för att 
stötta barn och familjer som behöver stöd.

Han vill också öppna fler mötesplatser för unga, 
bland annat i Visättra, Masmo och Trångsund, ha fler 
kameror på brottsutsatta platser och öka stödet till 
nattvandring i kommunen. 

Nicolas Holst (M), 1:e vice ordförande 
i beredningen, konstaterar att 
Huddinge kommun har högt ställda 
mål när det gäller att det ska vara 

tryggt och säkert för dem som bor, 
besöker och verkar i kommunen. 

– Vårt vallöfte om trygghetskameror fortskrider. 
Med många tillståndsprocesser i gång ser vi att flera 
av dessa kommer att bli verklighet. Störst effekt får vi 
dock med en regering som gör yrket mer attraktivt 
och på riktigt ser till att våra fantastiska poliser i 
Huddinge får fler kollegor.  

– Jag hör redan många bra saker från trygghets-
värdarna och ser behovet av att vi har dem ute i 
våra olika områden för att fånga upp ungdomar 
som riskerar att hamna snett. I den nya budgeten 
har vi också utökat med resurser till bland annat 
föräldrarådgivning.

Hur ska ni nå fram till ungdomar?
– Genom att visa att vi bryr oss och 

lyssnar på vad de har att säga. Att peppa 
dem och förklara varför det är bra att gå 
i skolan. Jag tror att en del som inte vill 
ha med kommunen att göra kan känna 
sig bekväma med att prata med mig 
som är ung, säger Mattias Chamoun.

TR ION K AN INTE lösa allt som de 
stöter på i stunden. Tanken är att de 
ska kunna vara på plats där problem 
uppstår. De kan till exempel åka ut till 
en olovlig bosättning och informera 
om vad som gäller eller vara ute och 
nattvandra i områden där det varit oro 
och stök. 

Varje torsdag deltar de i ett möte där 
polis, kommun, väktare och fastighets-
bolag stämmer av veckans händelser 
och får veta var det behövs mest insat-
ser. De arbetar omväxlande, både dag- 
och kvällstid och ofta på helger.

–  I den bästa av världar hade väl inte 
den här tjänsten behövts, säger Shiler 
Kurdi. 

Trygghetsvärdarna Shiler Kurdi,
Mattias Chamou och Isabell Odiye 

åker runt för att vara på plats där 
problem kan uppstå.
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Så funkar det/ Marjas valskola

”Viktigt att rösta 
i alla val”

Varför har vi val?
– Det är kärnan i vår demokrati.
 

Varför tre val?
– Det är egentligen fyra val om vi  

räknar med valet till EU-parlamentet 
som genomförs vart femte år, men nästa 
år är det val till riksdag, region och  
kommun. Ett val för varje nivå. 

Ska man rösta?
– Det tycker jag absolut. Det är ett  

viktigt tillfälle för oss som lever i en 
demokrati att få utöva inflytande på  
landets politik. Jag tycker att man ska 
rösta oavsett om man är nöjd med den 
förda politiken eller inte. Den som är 
nöjd kanske låter bli just för att hen är 
nöjd, men då kanske den andra sidan 
vinner. De som inte vet hur de ska rösta 
eller vill visa sitt missnöje kan rösta 
blankt, det är bättre än att inte rösta alls.

 
Varför röstar fler i riksdagsvalet än  
i kommunalvalet?

– Det finns inte så mycket forskning 
kring detta, men det kan handla om att 
det är mycket fokus på riksdagsvalet och 
att de andra valen därmed hamnar i 
skymundan trots att en stor del av  
besluten kring vår välfärd fattas i kom-
muner och regioner. Det går inte att säga 
om valdeltagandet skulle öka om vi gick 
över till olika valdagar. Det vi vet är att 
valdeltagandet var lägre när man valde 
till kommunerna innan dagens system 
med gemensam valdag infördes.

Valdeltagandet låg på 87,2 procent i 
senaste riksdagsvalet och på 79 procent i 
valet till kommunfullmäktige i  Hud-
dinge. Borde det som i en del andra 
länder, bland annat Belgien, vara  
obligatoriskt att rösta?

– Nej, det är för extremt.
 

Risk för att någon stjäl valet?
– Rösterna, i form av valsedlar, 

räknas för hand i vallokalen och 
kontrollräknas av länsstyrelsen. 
Det försvinner förvisso valsedlar i 
varje val, men sällan i den omfatt-
ningen att det påverkar utgången. 
Upptäcks större fel görs valet om 
och det händer. Den som vill se 
hur rösträkningen går till kan gå 
till en vallokal på valdagen.

 
Håller politikerna sina löften?

– Det har blivit svårare att 
undersöka detta i takt med att 
svårigheten att bilda styrande 
majoriteter har ökat. Det innebär 
nämligen att man tvingas kom-
promissa och kanske göra avsteg 
från det som utlovats. Jag tycker 
dock att det är viktigt att våra 
politiker är öppna med de avsteg 
som görs.

Brukar du förtidsrösta eller rösta i 
din vallokal på valdagen?

– Numera förtidsröstar jag. 
Det är enkelt.

MIKAEL JEPPE

Marja Lemne
Expert på 

statskunskap, 
lärare på Söder-
törns högskola, 

podden  
Madestam & 
Lemne och  

Marjas valskola i 
Vårt Huddinge.

Ställ dina  
frågor till Marja 
Lemne via mejl: 
varthuddinge@

huddinge.se.
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Så funkar det/ Marjas valskola

18 år senast på valdagen  
– då får du rösta !
Den som är 18 år senast på 
valdagen, svensk medborgare och 
är eller har varit folkbokförd i 
Sverige har rösträtt till riksdagen.
Du har rösträtt till region- och 
kommunfullmäktige om du är 
18 år senast på valdagen, svensk 
medborgare och folkbokförd i 
kommunen och regionen eller 
EU-medborgare. Övriga utländska 
medborgare får rösta om de har 
varit folkbokförda i Sverige i tre år 
i följd före valdagen. (val.se) 

Val till tre nivåer  
vart fjärde år
Den som har rösträtt är med och 
väljer vilka partier och politiker 
som ska styra Sverige. Det görs i tre 
val på olika nivåer: stat, region och 
kommun. 

 Nationell nivå: Staten består 
bland annat av riksdagen som 
bestämmer vad som ska göras i 
samhället. Riksdagen består av 349 
ledamöter som väljs vart fjärde år. 
Riksdagens viktigaste uppgifter 
är att stifta nya lagar och upphäva 
gamla, att fastställa statsbudgeten, 
och att utse en statsminister som i 
sin tur bildar regering.

 Regional nivå: I Sverige finns 
också regioner som ansvarar för i 
första hand hälso- och sjukvård. 
De har även hand om kulturfrågor, 
lokaltrafik och regionplanering. 
Det finns i dag 20 regioner i 
Sverige.

 Lokal nivå: Alla invånare i 
Sverige bor i en kommun som 
leds av kommunfullmäktige och 
av styrelser och nämnder som 
utses av kommunfullmäktige. 
Det finns 290 kommuner i landet.
Kommunerna ansvarar bland 
annat för skolor, förskolor och 
bibliotek, äldreomsorg och 
hemtjänst och försörjningsstöd. 
De ska också se till att det finns 
brandkår och renhållning, de ska 
planera för gator, bostäder, vatten 
och el. Kommunfullmäktige väljs 
vart fjärde år. (SKR med flera)

11 september 2022 är det val till 
riksdag, regioner och kommuner. 
Marja Lemne, expert på svensk 
politik och statsförvaltning och 
lärare på Södertörns högskola, 
guidar oss genom valdjungeln 
fram till valet. Hon presenteras 
närmare på sidan 44.



Huddinge växer/ Ny översiktsplan
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Många nya invånare och arbetsplatser, samspel med 
naturen, minskad klimatpåverkan och en kommun  
som håller ihop. Det är ledstjärnorna i förslaget till  
ny översiktsplan för Huddinge kommun.

Dags att tycka till om Huddinges 
utveckling på lång sikt

Översiktsplanen ger 
vägledning för beslut 

om hur mark- och 
vattenområden ska 

användas och hur den 
bebyggda miljön ska 
användas, utvecklas 
och bevaras. Den är 
inte bindande. Mer 

info från 3 december 
på huddinge.se/
oversiktsplan.

Förslaget visar Huddinges utveckling 
på lång sikt och ska snart ut på samråd.

– Ta del av förslaget, tyck till och 
kom gärna och diskutera med oss på 
någon av de träffar som anordnas, säger 
Sara Nordenskjöld, översiktsplanerare 
hos Huddinge kommun, och en av två 
projektledare för planen.

Huddinge har växt ur den översikts-
plan som gäller i dag. I den nya planen, 
som tar sikte på 2050, beskrivs hur 
bebyggelse, naturområden och infra-
struktur ska utvecklas för att bidra till 
en hållbar framtid. Viktiga förutsätt-
ningar för planen är också Spårväg Syd 
och Tvärförbindelse Södertörn som det 
har beslutats om i andra sammanhang.

Många delar, exempelvis lokala 

utvecklingsplaner för Vårby och Hud-
dinge centrum, har redan varit ute på 
samråd och vävts in i förslaget. Planen 
tar också hänsyn till både regional 
och nationell planering.

– Nu finns allting samlat, 
det är med andra ord ett unikt 
tillfälle att tycka till om hel-
heten. Det är nu invånarna och 
verksamma i Huddinge har störst 
möjlighet att göra avtryck, säger Sara 
Nordenskjöld.

– Det ska bli jätteroligt att se hur 
förslaget tas emot.

FÖRSLAGET TILL N Y översiktsplan 
kommer att finnas på Huddinge 
kommuns hemsida och ställas ut på 



Huddinge servicecenter på Patron 
Pehrs väg. Förutom fyra fysiska träffar 
planeras även digitala möten. Det finns 
med andra ord gott om möjligheter att 
göra sin röst hörd.

I SA MBAND MED att processen star-
tade 2020 anordnades en webbdialog 
som resulterade i 600 inspel från  
invånare och verksamma i Huddinge. 

– Dialogen visade bland annat 
att Huddinges naturområden är 

viktiga och uppskattade. Det 
var i sig inget nytt, men det är 
något vi har tagit fasta på i den 

nya planen, säger Maria Strand-
berg, översiktsplanerare.
– Oavsett var man bor ska man ha 

tillgång till parker och grönområden. 
Det är också viktigt ur klimatsynpunkt, 
bland annat med tanke 

på översvämningar, och för den biolo-
giska mångfaldens skull.

Samrådet kring förslaget till ny 
översiktsplan är planerat till perioden 
3 december 2021–3 mars 2022. Detta 
förutsatt att kommunstyrelsen vid sitt 
sammanträde 1 december fattar beslut 
om att gå ut på samråd. 

Planförslaget arbetas sedan om 
utifrån de synpunkter som kommer 
in. Därefter skickas en ny version ut på 
granskning, vilket innebär att bland 
annat Huddingeborna får ytterligare en 
möjlighet att tycka till. Runt årsskiftet 
2022/2023 hamnar det omarbetade 
förslaget på kommunfullmäktiges bord 
för beslut. När planen väl har vunnit 
laga kraft ska den genomsyra all mer 
detaljerad planering i kommunen.

M I K A E L  J E PPE

Dags att tycka till om Huddinges 
utveckling på lång sikt

8 juni 2020 
Kommunfullmäktige 

beslutar att översikts-
planen ska revideras. 

Hösten 2020 
Förslag till nya mål för
Huddinges utveckling

tas fram.

14 december 2020 
Kommunfullmäktige 

fattar beslut om  
målen. 

1 december 2021 
Kommunstyrelsen 

väntas fatta beslut om 
att skicka ut förslaget 
till ny översiktsplan  

på remiss. 

3 december 2021 
–3 mars 2022

Om kommunstyrelsen 
fattar beslut 1 decem-
ber startar samrådet 3 
december och avslutas 

3 mars 2022 

Sommaren 2022 
Om allting går som 

planerat är det dags för 
granskning av förslag 
och gjorda ändringar. 

Ny möjlighet att  
tycka till. 

Årsskiftet 2022/2023 
Först då kan kom-

munfullmäktige fatta 
beslut om att anta den 
reviderade översikts-
planen. Planen vinner 

laga kraft.
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Love Bergström (M) och Sara Heelge Vikmång (S), 
oppositionsråd, ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor 
i Huddinge kommun. De hoppas att många invånare 
passar på att tycka till om kommunens framtid.

Både tillväxt
och härlig natur

– När den här översiktsplanen når 
ut är förhoppningen att så många 
Huddingebor som möjligt tar 

chansen att kommentera med sin 
vision om hur Huddinges framtid 

ska se ut, och vad som ska utvecklas och 
vad som ska bevaras, säger Love Berg-
ström (M), ordförande i kommunstyrel-
sens samhällsbyggnadsutskott.

Huddinge växer och utvecklas på ett 
nästintill unikt sätt i Sverige, menar han.

– Nya regionala stadskärnor växer 
fram med tusentals bostäder och arbets-
platser för nya och befintliga Huddinge-
bor, med de stadskärnorna tillkommer 
utbud av nöjen, service och vackra områ-
den för alla att nyttja.

– Samtidigt som Huddinge utvecklas 
mot en mer stadsliknande karaktär i 
vissa områden är det en självklarhet för 
de flesta Huddingebor att Huddinge fort-
sätter vara en härlig naturkommun, med 
tillgång till ett rikt friluftsliv och grönsk-
ande villamattor, och att det är någonting 
som ska bevaras. 

Sara Heelge Vikmång (S) lyfter fram att 
Huddinge ska växa på ett rättvist, tryggt 
och hållbart sätt. Fler bostäder, jobb och 
företag ska möjliggöras i alla kommun-
delar och Huddingeborna ska ha god 
tillgång till parker och natur.

– När Huddinge växer ska vi 
bygga mer i kollektivtrafiknära 
lägen, vi ska ha blandade 
upplåtelseformer, en blandning 
av hustyper och bostäder i olika 
storlekar. Det råder brist på hyresrätter 
med rimliga hyror så det är en särskilt 
viktig prioritering för oss socialdemo-
krater.

Hon konstaterar att översiktsplanen 
ska hålla över flera mandatperioder och 
därför ska vara väl förankrad hos invå-
nare, föreningsliv och näringsliv.

– Inte minst ska vi eftersträva en  
långsiktig överenskommelse över  
partigränserna så att de som ska  
investera och bygga i Huddinge känner 
sig trygga med hur vi gemensamt ser  
på utvecklingen.
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Huddinge växer/ Ny översiktsplan
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Rihab Garci  /Krönikan

Mamma, jag 
tycker om 
vårt nya hem 
men jag tyckte 

faktiskt om vårt hem i 
Vårby också’’ , säger min 
sjuåring när vi kör iförbi 
de röda tegelhusen med de 
vita loftgångarna för allra 
sista gången. Löven längs 
med bilvägen har samma 
nyanser av gult som de 
alltid haft så här års. Lägger 
sig på samma sätt längst 
Bäckgårdsvägen år efter år. 
I exakt ett decennium har 
vi kört bilen längs denna 
gata. Vårby har varit vår 
adress, och vilken adress 
det har varit!

 
I VÅR BY BÖRJADE livet 
för oss som nygifta där vi 
skulle inreda vårt första 
hem.  I Vårby väntade vi 
vårt första barn som sedan 
fick två syskon. På Vårbys 
gator har vi rullat barn-
vagnar, sprungit kull med 
barnen och lärt dem cykla. 
I Vårby har vi utbildat oss 
och tagit examen. Det var 
också i Vårby som min kar-
riär som influencer tog fart 
och de röda tegelväggarna 
fick pryda många outfitbil-
der som snabbt spred sig 
på nätet. I parkerna har vi 

hängt med grannarna, på 
stranden har vi grillat och 
badat. De röda tegelhusen 
har omfamnat oss med 
värme och kärlek, även 
under vinterns kallaste 
vindar.

 
ÄNDÅ K ALLAR M AN 
oss som förortsbor för de 
ovanliga. Arbetsgivare 
sållar bort oss medan 
rikemansungar klär ut sig 
till oss i mjukisdressar. 
Man gör om barnvisor 
till hånande rim i tv, utan 
att ta hänsyn till att det 
är faktiska liv man driver 
med. Vi lever i ett samhälle 
där postnumret avgör din 
framtid och värdet av ditt 
liv. Stigmatiseringen av 
våra förorter förtsätter 
och medias rubriker vill få 
oss att skämmas över våra 
adresser.  

’’Vårby kommer alltid 
att vara vårt hem, gum-
man’’, svarar jag och tittar i 
backspegeln på mina barn. 
Dessa tre liv som tagit sina 
allra första steg i en av 
Sveriges mest omtalade 
förorter. Men jag kan 
inte känna annat än 
stolthet över att mina 
barn har fått dela mitt liv 
i orten. En uppväxt som 

Vi ses, Vårby!

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

kantats av en gemenskap 
i ett grannskap där alla 
känner alla och alla hälsar 
på alla. I orten där man får 
räkna med plötsligt besök 
från grannen och spon-
tana utbyten av råvaror 
när det saknas något till 
matlagningen. I orten tar  
livsmedelsbutiken med 
dig på en jordenruntresa 
varje gång du tittar ut över 
hyllorna. Hos oss sker allt i 
ett kollektiv: glädjen, fram-
gången och sorgen. 

Även om många av oss i 
dag lämnar orten i förtid, 
finns hos de flesta en läng-
tan efter en bättre framtid 
där. Vi som flyttar tappar 
inte hoppet, vi pausar 
bara loppet! När jag tittar i 
backspegeln en sista gång 
ser jag hur vi passerar det 
sista röda tegelhuset; detta 
är inte ett farväl Vårby 
utan ett vi ses snart igen.

”Vi som flyttar 
tappar inte hoppet, 

vi pausar bara 
loppet.”

”

Rihab Garci 
lämnar oss 

som krönikör 
i Huddinge. 
Men du kan 
fortsätta att 
följa henne 

på Instagram 
eller Youtube.

Rihab
Garci
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UTSTÄLLNING PÅ 
FULLERSTA GÅRD 
Förtrollande utställning på Fullersta 
Gård, Fullersta gårdsväg 18, onsdag, 
fredag–söndag kl. 12–16 och torsdag 
kl. 12–19. Upptäck ”Rut Hillarp – 
Speglande dimma” med allt från 
ikoniska fotografier och collage 
till filmer. Poeten, fotokonstnären 
och experimentalfilmaren Hillarps 
intresse för mytologi syns i konsten. 
Fri entré. Planera besöket med hjälp 
av fullerstagard.se.

DROP IN PÅ 
KONSTVERKSTAN
Kom och skapa på konstverkstan  
– Fullersta Gårds kreativa mötes-
plats för barn och unga på onsdagar 
kl. 15–16.30 (8–12 år), torsdagar  
kl. 15.30–17 (10–14 år) och lördagar 
kl. 12–16 (alla åldrar). Det är 
alldeles gratis att delta. Mer info: 
fullerstagard.se.

ANIMATIONSVERKSTAD  
I VÅRBY
8/11–13/12
Måndagar kl. 14–16, Vårby bibliotek 
med Barnkonsten, Vårby allé 26-30. 
Vi animerar tillsammans! Testa 
olika slags filmtekniker som till 
exempel stopmotion. För åldern 
6–15 år. Ingen föranmälan krävs. I 
samarbete med Kulturskolan. Mer 
info: bibliotek.huddinge.se.

ÖPPEN KONSTVERKSTAD 
I VÅRBY
8/11–17/12
Måndag, torsdag och fredag 
kl. 14–16, Vårby bibliotek med 
Barnkonsten, Vårby allé 26-30. Kom 
och skapa i ateljén tillsammans med 
våra konstpedagoger. För alla barn i 
skolålder. Ingen föranmälan krävs. 
Mer info: bibliotek.huddinge.se.

FÖRELÄSNING OM 
SPRÅKET MEÄNKIELI
30/11 KL. 15–16
Hör språkforskaren Birger Winsa 
berätta om meänkieli, även kallad 
tornedalsfinska, och dess historia 
i Sverige på Huvudbiblioteket, 
Kommunalvägen 28A. Språket 
var nära att försvinna på 70-talet. 
Winsa är den förste docenten i 
meänkieli, född i Pajala men sedan 
länge huddingebo. Gratis, men du 
behöver biljett. Förbokning och mer 
info: bibiotek.huddinge.se.

DANS FÖR BARN: 
”BLUDDERBLAD”
4/12 KL. 13
I föreställningen i Flemingsbergs 
kyrka, Diagnosvägen 14–16, möter 
barnen en mängd pinnar, så kallade 
bludderblad. Vilka är de och vart är 
de på väg? Slagverkaren Magdalena 
skapar musik på stenar, i samklang 
med akustiska instrument. 
Dansaren Oskar lotsar barnen in i 
dansens värld. Anordnas ihop med 
Svenska kyrkan. Fri entré och drop 
in. Fler föreställningar för barn:  
huddinge.se/barnkultur. 

KULTURSKOLAN GÖR 
MUSIKALEN GREASE
4/12 KL. 18
Kulturskolan Huddinges äldsta 
musikalelever bjuder på klassikern 
Grease med romantik och 
rock’n’roll i Huddingegymnasiets 
aula, Gymnasievägen 3. Fri entré.

MÖTESPLATS FÖR DIG MED 
FUNKTIONSVARIATION
5/12
Storkrut är en öppen mötesplats på 
Kultopia, Sjödalsvägen 46, för dig 
med funktionsvariation som är över 
24 år. Här kan du ta en fika i caféet 
(vi bjuder), spela pingis eller vara 
med i konstverkstaden. Kom och 
träffa nya och gamla vänner!

SAMTAL OM 
SVERIGEFINSK HISTORIA
8/12 KL. 18–19
Lyssna på ett samtal om den 
sverigefinska historien som döljer 
sig i Värmland sedan 1600-talet. 
Journalisten Sanna Auramo 
Paaer hade länge rapporterat om 
sverigefinska frågor för SVT när hon 
kom i kontakt med Finnskogen i 
Värmland. På Huvudbiblioteket, 
Kommunalvägen 28A, samtalar 
hon med IngMarie Bohmelin, 
ordförande för Skogsfinnars 
intressen i Sverige. Gratis, men 
biljett behövs. Förbokning och mer 
info: bibiotek.huddinge.se.

SAGOR, SÅNGER OCH 
RAMSOR
10/12 KL. 10–10.30
En berättarföreställning på Skogås 
bibliotek, Skogåstorget 7-9, där 
du får lyssna till Camilla med 
den magiska sagomanteln. Vilka 
sagor ska hon berätta i dag? Passar 
för barn som är 2–6 år och deras 
vuxna. Gratis, men biljett behövs. 
Förbokning och mer info:  
bibiotek.huddinge.se.
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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
Tips på kul aktiviteter för 
barn, unga och hela familjen 
under skolloven, hittar du på 
huddinge.se/lov.

UPPTÄCK HUDDINGE  
MED EN APP!
Vill du berika promenaden eller 
löprundan med att lära känna 
ditt hemområde på ett nytt sätt? 
Pröva då mobilappen Upptäck 
historien, skapad i samarbete med 
Stockholms läns museum. Längs 
olika slingor genom kommunen, ger 
appen kulturhistoriskt intressanta 
berättelser om platser som passeras. 
Appen fungerar även i Haninge 
och Botkyrka. Ladda ner ”Upptäck 
historien” gratis i Apple Store och 
Google play. Mer info på huddinge.
se/upptackkonsten.

TRÄFFA DJUR OCH GRILLA  
I RÅDSPARKEN
I Rådsparken, en liten promenad 
från Huddinge station, är 
aktiviteterna igång även vintertid. 
Hela familjen är välkommen för 
att hälsa på de fina djuren, bland 
annat åsnor, getter, får, höns 
och kaniner. Rådsparken har två 
kolgrillar, så det är ofta möjligt att 
äta en grillad lunch under besöket. 
Det finns även ett café. Leksaker 
finns att låna. I Rådsparken går det 
att betala med kort och Swish, inte 
kontanter. Rådsparken har fri entré. 
Det som kan kosta är mat, fika och 
åsneridning. För öppettider och 
kontaktuppgifter, gå in på huddinge.
se/radsparken.

KONSERTER VID 
ADVENT OCH LUCIA
Vill du ha tips på stämnings- 
fulla adventskonserter eller 
luciatåg runt om i Huddinge? 
Det finns här: huddinge.se/ 
lucia.

TRÄNA OCH SIMMA  
– ELLER LÄR DIG SIMMA!
Huddingehallen på Gymnasietorget 
är platsen för dig som till exempel 
vill simma, åka vattenrutschbana, 
gymma eller delta i grupptränings-
pass. Behöver du eller någon i 
din närhet lära sig att simma? 5/1 
2022 öppnar bokningen av vårens 
simskolor. Först till kvarn, så skriv 
in datumet i kalendern. Boka via 
huddinge.se/huddingehallen.

TRÄNA SVENSKA PÅ 
SPRÅKCAFÉET
TISDAGAR 19/10–14/12
Träna svenska på vårt språkcafé i 
Vårby bibliotek med Barnkonsten, 
Vårby allé 26-30. Vi pratar och läser 
lättlästa böcker tillsammans. Det är 
gratis att vara med. 

HÄR KAN DU ÅKA 
SKRIDSKOR
I Huddinge kommun finns det  
flera platser där det är gratis för dig 
som privatperson att åka skridskor 
eller spela fotboll, under vissa tider. 
På Huddinges webbsida ser du 
vilka tider ishallar och utomhusisar 
är öppna för allmänheten:  
huddinge.se/allmanhetensidrott.



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

FÖLJ OSS I VÅRA SOCIALA KANALER

Marja Lemne guidar 
genom valdjungeln

Portalen till 
naturen
På huddinge.se/
friluftsliv hittar du 
tips på utflykter och 
skön natur av varierad 
art i Huddinge. 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 du 
hellre 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.

Marja Lemne är en av Sveriges ledande experter på 
svensk politik och statsförvaltning. Hon ska guida 
oss genom valdjungeln fram till nästa års trippel-
val under vinjetten Marjas valskola (på sidorna 
36–37). Det blir en mix av stort och smått.

– Jag är intresserad av vad som händer i politik 
och samhälle, hur det går till under ytan och 
om politikerna håller sina löften, säger 
hon och berättar att hon blev intresserad 
av statskunskap redan på 1960-talet i 
samband med kårhusockupationen vid 
Stockholms universitet.

Marja Lemne har forskat kring maktkamp, 
producerat ett stort antal analyser, rapporter och 
skrifter och haft många utrednings- och styrelse-
uppdrag. Hon har även jobbat på regeringskans-
liet och har därmed fått en nära insyn i maktens 
korridorer.

– Det kan kännas lite deppigt ibland, men jag är 
ändå hoppfull. Samhället går trots allt framåt och 
saker förbättras.

Marja Lemne må vara 73 år men hon brinner 
för statskunskap och undervisar varje vecka 
framtidens poliser och socionomer i ämnet på 
Södertörns högskola. Hon är också en av två stats-
vetare bakom podcasten Madestam & Lemne som 
handlar om politik och förvaltning.

– Det ska bli spännande att följa Huddinge på 
lite närmare håll. Jag kan rent allmänt känna att 
det kommuner gör och betyder får för lite upp-
märksamhet, förutom när skandaler uppdagas. 

Statskunskap är den stora grejen, men efter 
lite betänketid berättar hon om det andra stora 
intresset i hennes liv: dinosaurier.

– Jag minns när jag som femårig stod utanför 
Naturhistoriska riksmuseet och vägrade gå hem.

MER OM 
MARJA

 Ålder: 73 år.
 Bor:  

Stockholm,  
född i Årsta.

 Familj:  
Ensamstående, 

två utflugna 
söner.
 Motto:  

Inget är så bra 
att det inte kan 

bli bättre.
 Aktuell:  

Lärare på  
Södertörns hög-

skola, podden  
Madestam & 
Lemne och 

Marjas valskola i 
Vårt Huddinge.


