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Först av allt vill jag be om ursäkt för det byggkaos som råder 
på sina håll i Huddinge just nu. Byggkranar, byggdamm 
och grävarbeten är ett nödvändigt ont i en kommun i stark 

tillväxt. Jag försöker tänka på det som att renovera ett badrum. 
Det är rörigt och jobbigt under byggtiden men det blir fint när 
det är klart. 

I vilket fall som helst är detta tecken på att Huddinge är en 
attraktiv kommun att investera i. Flemingsberg fortsätter att 
växa i rask takt. Under de kommande åren investeras över 25 
miljarder kronor i området på bostäder, utbyggnaden av lokaler 
för akademierna (där 18 000 studenter pluggar på de fyra 
högskolorna som snart blir fem), i utbyggnaden av Karolinska 
universitetssjukhuset och i nya forskningslokaler. Utöver det 
planerar vi för en ny stadskärna med ett nytt regionalt centrum 
mitt i Flemingsberg och ett nytt resecentrum som är tänkt att 
bli hjärtat för kollektivtrafiken i södra Stockholm och resmål för 
över 80 000 människor om dagen på sikt.

Även i vår andra regionala stadskärna – Kungens kurva – 
händer spännande saker. Under hösten tecknade vi avtal 
med Ikea om ett nytt varuhus med galleria och alldeles 

nyligen slöt vi en överenskommelse med KF Fastigheter om en 
ny levande stadsdel med plats för över 4 000 nya bostäder mitt i 
Kungens kurva. Dessa projekt bidrar till visionen att bygga stad i 
Skandinaviens största handelsplats. 

Flera viktiga framtidsfrågor kommer att nå ett avgörande 
under våren. Vi är inne på slutvarvet i Sverigeförhandlingen och 
Spårväg syd finns inom räckhåll. Även frågan om Operan och 

Dramatens placering i ett nytt kulturcenter kommer 
att avgöras i vår. Vi håller tummarna för att 

det blir i Flemingsberg. 
Mycket talar därför för att 2017 blir ett 

”Dramatiskt” år – ett år som kan komma 
att få stor betydelse när historien om Hud-
dinges utveckling ska skrivas. Om sisådär 

100 år.   
Väl mött!

Låt oss hoppas  
att 2017 blir ett 
”Dramatiskt” år
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kommer till dig vecka 16 2017.

Daniel Dronjak (M)
Ordförande i kommunstyrelsen

daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

En av oss: Joakim Olsson, 25 år, pluggar till  
gymnasielärare på Södertörns högskola.

Huddingeborna uppmanas tycka till om  
förslaget till ny trafiksäkerhetsplan. 

Frågvisa elever på Östra gymnasiet  
samtalade med minister.

11 mars 2017 genomförs ett Mount Everest-
inspirerat hinderbanelopp i Flottsbro.

Ny boendelösning i Flemingsberg ska korta 
vägen till jobb och utbildning.

Nystartad fotbollsförening i Skogås bryter 
mönstret.

I Huddinge kommuns nya miljöprogram listas 
89 mål inom sex olika temaområden.

Porträttet: Annika Huett skriver böcker om 
mammans uppväxt i Huddinge.

Huddinge kommuns grafiska profil har 
fräschats upp.

Förberedelserna inför sportlovet, vecka 9,  
pågår för fullt i Rådsparken.
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KORT & GOTT

Jag hoppas du tittade till en extra 
gång på tidningen när du tog in 
posten och funderade: vad kan det 

här vara för tidning? 
Huddinges egen tidning – Vårt 

Huddinge, som har funnits ända 
sedan 1989, har fått nytt utseende. 
Den 12 januari gick startskottet för 
Huddinges nya grafiska profil och 
samma dag lanserades också nya 
webbplatsen huddinge.se.

Läs mer om varför vi byter dräkt 
och gör om webbplatsen radikalt på 
sidan 22. Vi hoppas du ska gilla bytet 
lika mycket som vi gör!

Apropå förändringar så är det 
nu klart med ett nytt miljö-
program som ersätter tidigare 

Agenda 21. Programmet har tydliga 
mål där varje verksamhet själv har 
stor frihet att själv bestämma hur de 
ska uppnå målen.

Mer framåtblickande förändringar 
på idéstadiet finns det för utveck-
lingen av Kungens kurva – vad sägs 
om att bo på 15:e våningen med 
utsikt över Gömmarens naturreser-
vat åt ena hållet och Mälaren åt det 
andra? 

En förändring på ett mer person-
ligt plan för mig är att efter att 
ha arbetat i Huddinge kommun 

sedan 1988 så kommer jag att byta 
jobb. Jag blir ny vd för Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) och det 
ska bli oerhört spännande att få vara 
med och företräda samtliga kom-
muner och landsting i Sverige.  Än 
så länge är det inte klart vem som tar 
över efter mig i Huddinge. Men mer 
information kommer naturligtvis om 
detta.

Vesna Jovic
Kommundirektör
vesna.jovic@huddinge.se

Stora och små 
förändringar

opeRAN oCH DRAMATeN har fortfarande 
inte bestämt vart de ska ta vägen efter 
flytten från de nuvarande lokalerna i Nacka 

– Beslutet tas troligen i slutet av februari, 
säger Malin Danielsson (L), vice ordförande 
i kommunstyrelsen och kommunalråd med 
ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Sveriges nationalscener för opera, 
balett och dramatik har ateljéer och 
repetitionslokaler i Nacka. De nuvarande 
lokalerna ska bli bostäder och Operan och 
Dramaten letar därför efter nya lokaler 
högst 30 minuter från Stockholms centrum. 
Operan letar också efter en tillfällig 
scen eftersom lokalerna i Stockholm ska 
renoveras.

Huddinge, som vill skapa National- 
teatrarnas kulturcentrum i Flemingsberg, 
är en av fyra kommuner som under 

november och december deltog i en så 
kallad konkurrenspräglad dialog med 
nationalscenerna. Malin Danielsson var 
en av fyra representanter från Huddinge 
kommun.

– Allt skulle vändas och vridas på. Hur 
restiderna till Flemingsberg ser ut, hur vi 
ska klara tidplanen så att deras verkstäder 
kan flytta in senast våren 2021, vilka egna 
verksamheter som kommunen tänker 
satsa på för att det ska bli ett regionalt 
kulturcenter och hur vi ska samarbeta när 
det gäller att ta fram byggnaden men även 
med verksamheterna som ska finnas i den. 
Jag är övertygad att vi står oss riktigt bra i 
konkurrensen med övriga kommuner, säger 
hon.

Det finns mer information på  
huddinge.se.

Nationalscenernas 
flyttbeslut dröjer

KoMMuNFuLLMäKTIges sammanträden direktsänds på 
huddinge.se/live och via Com Hem på kanal S6, frekvens 140,25 
MHz. Sammanträdena börjar klockan 17, men sändningarna 
drar igång redan klockan 16.40 med intervjuer. Fullmäktige 
sammanträder närmast 27 mars.

Full koll 
via dator 
och tv

sVeRIgeFöRHANDLINgeN har startat 
igen efter juluppehållet. Gällande 
storstadsåtgärder i Stockholm ingår 
Roslagsbanans förlängning till Stockholms 
centralstation, tunnelbaneutbyggnad till 
Älvsjö och Spårväg syd. Slutförhandlingarna 
kan pågå hela våren.

Sverigeförhandlingen håller på reger-
ingens uppdrag på att ta fram förslag till 
nationellt viktiga infrastrukturprojekt 
som kan ge 100 000 nya bostäder, bättre 
arbetsmarknad och ett hållbart resande. 
Samtalen med bland andra Huddinge 
kommun omfattar också förhandlingar om 
medfinansiering.

Målsättningen är att alla överens-
kommelser ska vara klara när Sverige-
förhandlingen kommer med sin slutrapport 
i december 2017. Därefter kommer 
regeringen att fatta beslut.

Avgörande år 
för Sverige-
förhandlingen

Fest i parken 
25 mars
LöRDAgeN 25 MARs är det dags för 
världens största klimatmanifestation –  
Earth Hour. Klockan 20.30–21.30 visar 
miljontals människor världen över 
sitt engagemang för miljön genom att 
släcka ljuset. Samtidigt blir det under-
hållning i Sjödalsparken med barnpro-
gram och Teatergruppen Slàva som 
bjuder på en eldsprakande show.
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EN AV OSS

Lärarstudenten Jocke 
har inga måsten

Född och uppvuxen i Fruängen, 
student i Flemingsberg 
och snart praktikant på 
skandinaviska skolan i Madrid.
gymnasielärarstudenten Joakim 
Nilsson, 25 år, är inte rädd för 
att kasta sig in i något nytt.

– Ja, varför inte? Praktik utomlands kan 
vara bra om jag skulle vilja jobba i ett 
annat land och det är alltid kul att uppleva 
nya platser och människor. Jag har sökt 
praktikplats och nu är det bara att vänta 
och se, säger Joakim Nilsson.

Jocke, som han kallas av vännerna, 
pluggar till gymnasielärare på Södertörns 
högskola. Han går fjärde året, dock inte 
på något särskilt program utan han har 
skräddarsytt sin egen utbildning genom 
att plocka ihop olika kurser. Det är två 
terminer kvar innan han är färdig gymna-
sielärare i svenska och historia.

Ett tag var han inne på att bli journalist, 
men ett lärarvikariat på en skola i Stock-
holm fick honom på andra tankar.

– Jag tyckte det var inspirerande. Det 
är en bra energi hos ungdomar i gymna-
sieåldern. De är på väg mot vuxenvärlden, 
säger han.

Trivs bra
Jocke bor i en etta med kokvrå i Flemings-
bergs centrum. Han trivs bra och värjer 
sig mot myten om att studenter bara äter 
nudlar. Han äter betydligt bättre än så, 
bedyrar han.

Studierna tar mycket tid även om det 
bara är två lärarledda pass i veckan. Han 
tillbringar många timmar i högskolans 
bibliotek.

– Jag har också jobbat som student-
ambassadör. Som sådan har jag besökt 
gymnasieskolor och mässor och berättat 
om högskolan och varför man ska plugga 
just här. 

– Södertörns högskola är en uppstickare 
med tvärvetenskaplig och mångkulturell 
profil. Jag trivs bra här – klimatet är öppet 
och tillåtande. 

Har inga måsten
Jocke är intresserad av musik. Han sjunger 
och spelar trummor, gitarr och piano. Han 
rör också på sig en hel del. 2016 hann han 
med en En svensk klassiker och i år väntar 
åtskilliga timmar i gymmet.

Vad händer efter examen?
– Jobb i Stockholm kanske, men jag kan 

också bli kvar här. Jag har inga måsten, 
utan jag kommer att prova mig fram.

MIKAEL JEPPE

Fotnot: En svensk klassiker omfattar Vasa-
loppet eller Öppet spår, 90 km skidåkning, 
alternativt Engelbrektsloppet, 60 km skid-
åkning, Vätternrundan, 300 km cykling, 
Vansbrosimningen, 3 km simning i öppen 
älv, och Lidingöloppet, 30 km löpning.

Joakim Nilsson är en av 11 000 studenter på Södertörns högskola.
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Cyklister och fotgäng-
are tillsammans med 

barn och äldres säkerhet  
i trafiken. Där ligger 
fokuset i förslaget till 
ny trafiksäkerhetsplan i 
Huddinge kommun.
Förslaget är ute på remiss 
och ska så småningom 
brytas ned i åtgärder. 
även allmänheten får 
tycka till. Men det finns 
mycket var och en av oss 
kan göra redan nu.

– Håll dig till de trafikregler som 
gäller och var extra försiktig runt 
skolor, centrum och andra platser 
där många oskyddade trafikanter 
rör sig. Ha dubbdäck på cykeln 
under vintern och använd reflexer, 
det hjälper till, säger Jack Lu, tra-
fikplanerare i Huddinge kommun

Han ingår i den arbetsgrupp på 
kommunens samhällsbyggnads-

avdelning som har tagit fram 
förslaget till ny trafiksä-

kerhetsplan. 
Översiktsplanen 

slår fast att gång-, 
cykel- och kol-
lektivtrafik ska 
prioriteras vid 
all planering. I 
förslaget till 
trafiksäkerhets-
plan går man på 

djupet och pekar 
ut fem insatsom-

råden, bland annat 
hastighetsefterlevnad, 

säkra gång- och cykelpassager och 
förbättrad drift- och underhåll av 
gång- och cykelbanor. 

– Det här minskar risken för 
olyckor, men även allvarlighetsgra-
den av följderna vid en eventuell 
olycka. Det handlar inte bara om 
att rent fysiskt göra trafikmiljöer 
säkrare utan också om att förändra 
beteendemönster, säger Jack Lu.

– Sedan har vi barns trafiksäker-
het som griper in i de tre första 
punkterna. Det gäller främst att 
skapa säkra trafikmiljöer där 
många barn rör sig, exempelvis 
vid skolor, men också vid idrotts-
anläggningar, ungdomsgårdar och 
liknande.

Det handlar också om att upp-
muntra barn och vuxna att vilja 
resa till skola och aktiviteter med 
andra färdmedel än bil, eftersom 
bilar skapar trafik och kan skapa 
osäkra trafikmiljöer

När det gäller äldre ligger stort 
fokus på att minska risken för att 
halka och snubbla vid hemmet och 
mellan hemmet och vardagliga 
aktiviteter.

Konkreta åtgärder 
Genom att göra trafikmiljöerna 
säkrare menar arbetsgruppen att 
antalet dödade och svårt skadade i 
Huddingetrafiken kan halveras till 
år 2030.

– Lite grann beroende på hur 
många synpunkter vi får in så kan 
planen hamna på fullmäktiges 
bord före sommaren. Först när den 
är beslutad kan insatsområdena 
omvandlas till konkreta åtgärder, 
säger Jack Lu.

MIKAEL JEPPE

Huddingeborna 
bjuds in att 
tycka till om    
trafiksäkerhet

Hastigheten har störst betydelse 
för hur allvarliga följder en 
olycka får. Figuren visar 
fallhöjder som motsvarar 
påfrestningen vid krock i 
olika hastigheter. En krock 
i 60 km/tim motsvarar ett 
fall från fjärde våningen. 

”För att minimera krockvål-
det är det därför viktigt att 
gällande hastighetsbegräns-
ningar följs och att korsnings-
punkter är hastighetssäkrade”, 
säger Jack Lu, trafikplanerare. 

Tyck till 
före 28 februari!

Förslaget till trafiksäkerhetsplan finns 
i sin helhet på huddinge.se/trafiksakerhets-
plan. Mejla dina synpunkter på planen till 
huddinge@huddinge.se eller skicka dem 

till Kommunstyrelsens förvaltning, 
Gatu- och trafiksektionen, 

Kommunalvägen 28, 
141 85 Huddinge. 

Ange ärendenummer 
KS-2016/2472 i 

ämnesraden. 
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Hur känns det att vara politiker? 
Har du lärt dig något av oss? 
och hur ska man minska antalet 
plastpåsar i naturen?
samordnings- och energi-
minister Ibrahim Baylan (s) fick 
en massa bra frågor när han 
besökte östra gymnasiet  
20 januari.

Han började besöket i gymnasiesärskolan 
som är ett individuellt program med 19 
elever. Stämningen var förväntansfull 
bland både personal och elever inför 
ministerbesöket. Eleverna hade jobbat 
med energifrågor i veckor och förberett en 
rad frågor, dock inte enbart om energi.

– Jag jobbar med energifrågor. Har 
någon av er tagit ett bad i dag? Det krävs 
energi för att göra kallt vatten varmt, sade 
Ibrahim Baylan som även svarade på 
frågorna med hjälp av visuella kommuni-
kationsstöd, bland annat i form av glada 
och ledsna pappfigurer. 

Fullspäckat program
På frågan hur det känns att vara politi-
ker, pekade han på den glada figuren och 
svarade:

– Det känns bra. Där jag kommer ifrån 
var det inte möjligt, konstaterade Ibrahim 
Baylan som kom till Sverige 1982 efter att 
han och hans familj hade flytt från Turkiet 
som drabbats av en statskupp ett par år 
tidigare.

Eleverna ställde också frågor om plast i 

naturen och hur man kan minska Sveriges 
utsläpp.

– Det är bra frågor. Plastpåsar kan göras 
av trämaterial i stället för olja. Jag vill att 
Sverige ska vara först med att värma upp 
badvatten utan olja. Det är möjligt genom 
förnybara energikällor som sol, vind och 
vatten. Då blir det inga utsläpp.

Energiministerns hann också med en 
föreläsning, en frågestund i aulan, besök 
på språkintroduktion och fika i personal-
rummet innan det var dags att åka vidare.

Avslutade skogåsvecka
Besöket på Östra gymnasiet i Skogås var 
en avslutande del i Socialdemokraternas 
Skogåsvecka som syftade till att flytta 
politikerna närmare invånarna.

MIKAEL JEPPE

Hjalmar Uddsten var en av eleverna som hade förberett frågor till samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Energiministern mötte
frågvisa Skogåselever



7Vårt Huddinge #1 2017

NYHETER

Stefan Sundin och Stephane Mounkassa är ödmjuka inför framgångarna de nått med sina filmproduktioner.

Filmdrömmen slog in
Det går bra nu för stephane 
Mounkassa och stefan sundin. 
Killarna från Huddinge som 
skapat film tillsammans 
med ungdomar i bland annat 
Flemingsberg bjuds in till 
filmfestivaler och om ett år 
ska de börja spela in sin första 
långfilm.

– Vi tar inget för givet utan är fortfarande 
förvånade över att vi kan jobba med det 
vi brinner för och tacksamma för att vi 
kan studera vid Stockholms konstnärliga 
högskola, säger Stephane Mounkassa och 
Stefan Sundin. 

Deras koncept ErFilm föddes på 
fritidsgården i Flemingsberg. Deras första 
projekt, en kortfilm om mobbing, vann 
Vattenfalls energispridarpris.

– ErFilm finns fortfarande men vi 
driver också egna filmprojekt, till exempel 
kortfilmen ”Om allt vore på riktigt”, säger 
Stephane Mounkassa.

Filmen handlar om Tim Ahlgren som 
i flera år kämpade mot en hjärntumör. 
Stephane lärde känna hans föräldrar när 
han var i tonåren.

– Tims föräldrar var mina fritidsledare 
och tog hand om mig när jag inte hade det 
bra. Tim var en glad pojke som trots att 
han egentligen mådde dåligt älskade livet 
och brydde sig om andra, säger Stephane 
Mounkassa. 

Filmen sponsrades av Barncancerfon-
den och hade världspremiär i Cannes på 
Short Films Corner våren 2016. Sedan 
dess har den visats på BUFF International 
Film Festival i Malmö och på en festival i 
Chicago.

– Chicago var extremt roligt och lärorikt. 
Bland annat fick vi svara på frågor på 
engelska från filmskapare. Vi fick hjälpa 
varandra med svaren för vi kan inte alla 
fackuttryck, varken på engelska eller 
svenska, säger Stefan Sundin. 

Jobbar för full med Vår förort
Men det ska det bli ändring på för nu stu-
derar båda film vid Stockholms konstnär-
liga högskola.

– Lärarna kan verkligen sitt ämne men 
är också jättebra på att förmedla sin 
kunskap.

Förutom studierna jobbar de för fullt 
med Vår förort, en långfilm som ska spelas 
in om ett år. 

– Folk dör varje dag i våra förorter, vi 

måste börja prata för att bryta det som 
sker. Visa att den väg många väljer ofta 
leder till en tidig död. Att det är viktigt att 
satsa på skolan, att kämpa för att skapa sig 
en framtid.

ödmjuka inför framgångarna
Killarna har ett brett kontaktnät i 
Stockholms förorter och tycker att den 
allmänna debatten ofta ger en felaktig bild 
av våra förorter och att problemen där 
marginaliseras.

– Vi vill göra en film om förorten som 
berör men vågar inte riktigt tro på att 
det verkligen är sant att projektet blir av. 
Vi har jobbat för det här så länge och de 
filmer vi gjort har varit delmål på resan hit.

De  jobbar också med att utveckla en 
tv-serie med författaren Douglas Foley. 

– Vi kan dock inte berätta så mycket om 
det just nu, men det kommer att bli grymt, 
säger båda.

Killarna poängterar att de inte är kaxiga 
utan ödmjuka inför framgångarna men att 
de alltid vågat drömma, vilket de vill att 
alla ska göra.

– Plugga, skolan är jätteviktig.  
Fokusera inte på pengar utan håll fast  
vid din dröm!  

KRISTINA EDER



Mount Everest till Flottsbro!
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EVEREST CHALLENGE

stormar, isiga branter, laviner och 
glaciärsprickor. Förhållandena på Mount 
everest är svåra, ibland dödliga.
11 mars 2017 genomförs ett hinderbanelopp 
i Flottsbro i en miljö som efterliknar den som 
råder på världens högsta berg. 
Arrangörerna hoppas på snö, kyla och att 
minst 5 000 löpare ska kämpa sig genom 
banan och klara 40-talet tuffa utmaningar, 
bland annat glaciärspricksräddning.



Mount Everest till Flottsbro!

9Vårt Huddinge #1 2017

EVEREST CHALLENGE

>

”Vyn från toppen av Mount Everest är bland det mäktigaste jag varit med om men utsikten 
från Flottsbrobacken är inte pjåkig den heller”, säger äventyraren Fredrik Sträng (till höger). 
Här tillsammans med Tobias Coorleder som även han ingår i arrangörsstaben bakom Everest 
Challenge. Båda hoppas hinderbaneloppet ska bli en stor löpar- och publikfest.
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– Att ramla ned i en spricka är en 
hemsk upplevelse som jag själv har 
varit med om, säger äventyraren 
och grundaren av Everest Challenge 
Fredrik Sträng som bestigit Mount 
Everest och sju andra över 8 000 
meter höga berg.

Han fick idén till hinderbanelop-
pet på en föreläsning där en liten 
flicka frågade hur det känns att stå 
på världens högsta berg. Eftersom 
många varken har ekonomi eller 
fysik till att bestiga Mount Everest 
bestämde han sig för att låta berget 
komma till Muhammed. 

2015 genomfördes Everest Chal-
lenge i Hammarbybacken. Platsen 
visade sig dock vara för liten och 
därför anordnas nästa lopp i 
Flottsbro.

– Platsen är svårslagen i Stock-
holmsområdet. Den är storslagen 
och det är väldigt gott om plats 
vilket är nödvändigt för att vi ska 
kunna växa. Det är lätt att ta sig hit 
och alla känner inte till området 
vilket i sig borgar för äventyr, säger 
Fredrik Sträng.

Klarar mer än man tror
Hinderbanan är lika lång som 
Mount Everest är högt – 8 848 

meter – och har en fallhöjd på 600 
meter. Det går uppför, utför, på 
tvären och över 40-talet hinder som 
kräver både list och kondition.
– Oavsett klass springer man fem 
gånger uppför Flottsbrobacken. 
Pro-klassen springer dessutom i 
mörker med pannlampa, tio kilo 
i ryggsäcken och andningsskydd 
som ska efterlikna den tunna luften, 
säger Tobias Coorleder, partnerut-
vecklare hos Everest Challenge och 
vågsurfare på fritiden.

– Jag tillbringar mycket tid på 
havet, även nu på vintern. Jag ser 
fram emot att utmana mig själv och 
kämpa mig genom banan på berget 
som är raka motsatsen till det. 

Han räknar med att det tar minst 
två timmar att genomföra loppet. 
För en medeltränad deltagare vill 
säga.

– Du klarar mer än du tror. Ofta 
dömer vi ut oss själva redan innan 
vi påbörjar något och då går det 
inte, vi tror att vi inte kommer orka, 
klara eller våga. Genom att börja 
träna utomhus med terränglöpning 
och i utegym eller hinderbanor 
stärker man självförtroendet, säger 
Tobias Coorleder.

– Det är du eller ditt lag emot 

berget, men det kommer att finnas 
vätskekontroller och möjlighet att 
värma sig längs banan. Det är upp 
till var och en att bestämma hur 
hårt man vill köra, fyller Fredrik 
Sträng i.

Båda tar sig an utmaningen 
dagen före alla andra. På tävlings-
dagen har de helt enkelt inte tid, då 
ingår de i arrangörsstaben. 

Växande trend
Everest Challenge omfattar även 
en fyra kilometer lång bana för 
den som är mellan tio och 17 år. 
De springer två gånger uppför 
Flottsbrobacken och ska, precis som 
de vuxna, ta sig igenom en massa 
hinder.

– Den här typen av hinderbane-
lopp, eller OCR-lopp som de också 
kallas, är en växande trend, det 
finns de som menar att det kan bli 
en OS-gren så småningom, säger 
Tobias Coorleder.

Det pågår en skidtävling i 
området samma dag, men det är 
ingenting som krockar med Everest 
Challenge.

– Det är bara kul, vi kan se fram 
emot en riktig folkfest, säger båda.

MIKAEL JEPPE

Fotnot:
Det finns mer 
information 
och nyheter på 
everestchal-
lenge.se och 
Facebook. Där 
finns bland 
annat en karta 
över banan, 
information 
om priser, trä-
ningsupplägg 
och hur man 
anmäler sig.

Utmanande hinderbanelopp för 
motionärer och elitidrottare

EVEREST CHALLENGE

FOTO JOHAN BOKSTRÖM

>

Äventyraren Fredrik Sträng är med och anordnar Everest Challenge i och kring Flottsbrobacken.
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Delar av en fastighet intill  
Huddinge sjukhus i Flemings-
berg byggs just nu om till 
bostäder för nyanlända med 
uppehållstillstånd.
Det blir korridorboende 
med gemensamt kök och 
vardagsrum.

– Det är ingen flyktingförläggning 
utan bostäder för nyanlända som 
behöver någonstans att bo för att 
snabbt kunna komma i utbildning 
eller jobb inom ramen för Arbetsför-
medlingens etableringsaktiviteter, säger 
Annette Hedlin, chef och projektledare 
för enheten bosättning nyanlända i 
Huddinge kommun.

Av de flyktingar som fick uppehålls-
tillstånd i Sverige 2016 fick Huddinge 
kommun ansvar för att ordna boende 
åt 321 nyanlända, både kvinnor och 
män i varierande ålder.

– Det är flest singelhushåll, säger 
Annette Hedlin och berättar att kor-
ridorboendet i Flemingsberg är en av 

flera lösningar som behövs för att 
kommunen ska kunna leva 

upp till bosättningslagen som kom 
2016.

Syftet med den nya lagen är bland 
annat att få fler nyanlända att slå sig 
ned i regioner där det finns goda möj-
ligheter till jobb och utbildning.

Jobb eller studier från dag ett
Natur- och byggnadsnämnden har 
beviljat bygglov och processen med 
att förvandla de tidigare vårdlokalerna 
till bostäder är i full gång. Går allting 
enligt planerna kan de första flytta in 
redan i april månad. De boende hyr i 
andra hand av kommunen som i sin 
tur hyr av Stockholms läns landstings 
fastighetsbolag Locum.

– Tanken är att de ska plugga eller 
jobba från dag ett. I vår region finns 
både jobb och utbildningar men brist 
på bostäder och det här är ett sätt att 
lösa ekvationen, säger Annette Hedlin.

MIKAEL JEPPE

Delar av gamla rättspsykiatriska kliniken byggs om till korridorboende för nyanlända som fått uppehållstillstånd.

Ny bostadslösning snabbväg 
till jobb och utbildning 
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Fotbollsträningen avslutas med samling mitt på golvet.
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NpF Hjärtat FF.
så heter en nystartad 
fotbollsförening i skogås.
Föreningen riktar sig till 
barn som inte passar in i de 
traditionella föreningarnas 
mönster. 
– Det här är helt underbart, 
säger en av de vuxna som 
deltar i träningen med sin 
son.

Anna Carlsson heter en av 
initiativtagarna till NPF 
Hjärtat FF som riktar 
sig till barn med 
neuropsykologiska 
diagnoser, bland 
annat autism och 
ADHD. Hon är barn-
skötare, har ADHD och 
spelade en gång i tiden 
själv fotboll.

– Jag har en egen dotter 
som började i fotbolls-
skola, men hon fixade det inte 
riktigt. Det var för många barn och 
för få ledare, så jag gick hem och 
funderade och frågade Caroline 
Fredriksson om hon kunde tänka 
sig att dra igång något tillsammans 
med mig.

Resten är historia, som det 
brukar heta. Efter att under hösten 

ha lånat fotbollar och planer av 
Skogås-Trångsunds FF har man nu 
bildat en egen förening.

Med på egna villkor
Ett 15-tal barn, från Huddinge och 
övriga Stockholmsområdet, samlas 
varje söndag i Östra grundskolans 
gymnastiksal. Efter uppvärmning, 
passnings-, nick- och skotträning 
anordnas matchspel. Glädjen är 
stor i både röda och blåa laget när 
det blir mål.

– Det här är jättebra. Det är 
svårt att hitta anpassade 

aktiviteter hos lagidrot-
terna. De har ofta 
strukturer som inte 
passar oss, säger Erik 
Josefsson, en av flera 
pappor soom är med.

Anna Carlsson leder 
träningarna tillsam-

mans med Caroline 
Fredriksson och Katarina 
Platus.

– I vårt lag är alla 
välkomna, här är man med på 
egna villkor. Vårt lag har en stark 
värdegrund där respekten för både 
barnen och familjen är oerhört 
viktig, säger Anna Carlsson.

MIKAEL JEPPE

Fotnot: Det finns mer information 
om NPF Hjärtat FF på Facebook.

NPF Hjärtat FF
bryter mönstret

Anna Carlsson med 
dottern Agnes.

Oscar, fem år, tar lite mellis med pappa Erik Josefsson.
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Veckan före jul firade 
Flemingsbergs scoutkår sitt 
50-årsjubileum med öppet hus i 
föreningslokalen. 
en strid ström av gratulanter 
kom för att hylla jubilaren och 
hedersmedlemmen Tommy 
Hedén berättade gärna om 
milstolpar i kårens historia.

Flemingsbergs scoutkår bildades 19 sep-
tember 1966 och dess förste ordförande 
var Olle Hedén, Tommy Hedéns far.

– Scouternas värderingar är lika giltiga 
då som nu. Vi vill vara bra kompisar 
och medmänniskor. Hos oss är alla lika 
mycket värda och var och en får synas och 
utvecklas i en drogfri miljö. Att värna om 

naturen hör också till våra grundvärde-
ringar, säger Tommy Hedén. 

Han vill också lyfta fram att scouterna 
finns i hela världen och verkar för fred, 
rättvisa och medmänsklighet.

Flemingsbergs scoutkår hade sin stor-

hetstid under 70-talet då deras eftermid-
dagsverksamhet lockade många.

– Vi hade öppet varje vardag efter skolan, 
på den tiden fanns inget fritids att gå till så 
många kom hit istället för att delta i olika 
aktiviteter, säger Tommy Hedén.

Maria Carlman har varit scout i många 
år och tog med sig barnen William, 9 år, 
och Alida, 6 år, till jubileumsfirandet. För 
Maria betyder scouterna glädje, friluftsliv 
och att lära känna olika livsstilar eftersom 
rörelsen lockar en bred blandning av 
människor.

– Vi gillar att pyssla och att åka på hajk 
och sova och äta ute, säger William och 
Alida. 

Flemingsbergs scoutkår har aktiviteter 
för alla åldrar där Bäverscout för barn 
mellan fem och sju år är för de yngsta. 

KRISTINA EDER

Tommy Hedén, hedersmedlem i Flemings-
bergs scoutkår, visar de populära vandrings-
priser klubben har instiftat. 

Scouter fyllde 50
William Carlman, Alida Carlman, Emilie Edensvärd och Maria Carlman hjälpte till med julbasaren när Flemingsbergs 
scoutkår jubilerade.
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I Huddinge kommun  
bor omkring 14 000  
personer över 65 år.
Vi ställde frågan  
”Vad vill ni göra för 
satsningar på Huddinges 
seniorer?” till alla partier 
i kommunfullmäktige. 
Fem svarade i förra 
numret och nu svarar 
övriga fem partier på 
samma fråga.  

Vad behöver Huddinge 
kommun göra för att uppnå de 
globala, nationella och lokala 
miljömålen fram till år 2021?
svaren finns i kommunens 
nya miljöprogram. Där 
listas 89 mål inom sex olika 
temaområden. 

Det nya miljöprogrammet är kom-
munens strategiska dokument för den 
ekologiska hållbarheten. 

Det handlar bland annat om att ta 
hänsyn till miljö- och naturvärden i alla 
beslut, men också om minskade växt-
husgasutsläpp, god ekologisk och kemisk 
status i alla sjöar, ökad andel ekologiska 
livsmedel i de kommunala verksamhe-
terna, bevarad biologisk mångfald och 
livscykelperspektiv vid ny- och ombygg-
nation.

Programmet ersätter Agenda 21, 
klimat- och energiplanen och dokument 
för kommunens interna miljöarbete. 

– Ansvaret för genomförandet av 
miljöprogrammet vilar huvudsakligen 
på kommunens nämnder, förvalt-
ningar och kommunala bolag, 
men framgången i arbetet beror 
på alla aktörers och invånares 

aktiva medverkan, säger Lena Fyrvald, 
miljöstrateg i Huddinge kommun.

– Låt mig ta förskolan som exempel. 
Varje förskola kan utifrån målen i miljö-
programmet bestämma vad de ska göra 
för att nå målen. 

politisk enighet
Det råder stor politisk enighet om miljö-
programmet som varit ute på remiss och 
nu ska omsättas till konkreta handlings-
planer i de kommunala verksamheterna. 
Men innan det kan ske ska programmet 
diskuteras i kommunfullmäktige.

– Jag är särskilt glad över den politiska 
enigheten kring ett nytt klimatmål, ökad 
cykling, åtgärder för de enskilda avlop-
pen och det helt nya målområdet för ett 
giftfritt Huddinge, säger Christian Ottos-
son (C), kommunalråd med ansvar för 
miljöfrågor.

– En tydlig målstyrning och en regel-
bunden uppföljning kommer att vara en 
förutsättning för att vi ska nå målen.

Senast 2021 ska ett nytt miljöprogram 
arbetas fram.

MIKAEL JEPPE

Fotnot: Miljöprogrammet  
diskuterades i kommun-

fullmäktige 13 februari. 
Läs mer på huddinge.se.

Nytt miljöprogram 
visar vägen

Vilken väg ska Huddinge kommun ta för att uppnå miljömålen? Nya miljöprogrammet 
ger besked.

Vad vill ni göra 
för satsningar 
på seniorerna?

Vårt Huddinge #1 2017

Vänsterpartiet 
vansterpartiet.se/huddinge

Nujin Alacabek-Darwich (V)
nujin.alacabek-darwich@huddinge.se
– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt 
att se till att de äldre känner sig sedda. 
Det gör vi genom att se till att anställa 
mer fast personal och få bort vika-
riaten och de osäkra anställningarna. 
Kontinuiteten i vem som kommer och 
tar hand om en är viktig, det skapar 
trygghet i vardagen. Vi vill också ha 
tillbaka funktionen med en äldreom-
budsman i kommunen och motverka 
delade turer i hemtjänsten. De äldre 
ska ha ett större inflytande över hur 
de vill disponera 
sin tid.

Fler svar på sidorna 
21 och 27!
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Mammans uppväxt gav
stoff till två böcker

Av en slump kom illustratören Annika Huett 
att prata med en redaktör vid ett bokförlag 
när de båda stod och värmde sig vid 
Valborgsmässoelden. 
samtalet fick Annika att bestämma sig
– hennes mors minnen från uppväxten  
i Huddinge skulle bli en bok. 
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Mammans uppväxt gav
stoff till två böcker
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Det har blivit inte bara en utan 
två böcker om hur det var att leva 
i Huddinge under 1920-, 30- och 
40-talet.

– Att skriva böckerna är det 
roligaste jag gjort! Att få både skriva 
och illustrera men också alla nya 
kontakter och att Huddinge blivit 
så levande för mig.

Själv växte Annika upp i Malm-
berget och bor i dag i Enskede med 
sin familj. När hennes mamma 
Gitta blev äldre ville hon komma 
närmare sin dotter och flyttade till 
Gustavsberg. 

Med tiden kom samtalen allt of-
tare att kretsa kring Gittas uppväxt 
i det stora röda trähuset i Huddinge 

villastad. Huset finns kvar men idag 
är det gult.

– Det är jätteroligt att huset finns 
kvar och att familjen som bor där är 
måna om att bevara det i ursprung-
ligt skick. De har flyttat på veranda-
trappan, men i övrigt är det sig likt, 
säger Annika som varit på besök i 
huset tillsammans med sin mor.

– Mamma kände igen sig och 
eftersom hon berättat så levande 
om sin uppväxt tyckte jag också att 
det såg ut precis som jag mindes det 
från hennes berättelser.

Annikas mor gick bort för några 
år sedan, 90 år fyllda.

– Boken Åkerbo – sju syskon, fyra 
våningar hann komma ut och hon 

blev mycket glad över den.
Boken består av korta episoder ur 

familjens vardag, episoder som ofta 
har ett bryskt slut.

– Min redaktör tyckte att en del 
slut var lite väl bryska så jag har 
nyanserat en del av dem men i 
grunden är alla episoder sanna.

Knapert under krigsåren
När Åkerbo – sju syskon, fyra vå-
ningar kom ut recenserades den av 
Bibliotekstjänst. Recensenten tyckte 
att boken är ”ett bra tidsdokument 
och trivsam läsning om vardagslun-
ken ur ett barns perspektiv”. Själv 
ser Annika mor- och farföräldrar 
som en målgrupp för boken.

Här står Annika 
Huett framför 
mammans 
tidigare hus 
i Huddinge, 
Åkerbo.

Annika Huett skriver om hur det var 
att leva i Huddinge förr

>
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– När de läser ur boken för sina 
barnbarn kanske de får frågor om 
sin egen uppväxt, det vore spän-
nande om mitt bokprojekt kunde få 
fler att skriva ner sin historia!

När Gitta växte upp gick Västra 
stambanan genom villastaden. Ny-
byggaranda präglade området kring 
Hörningsnäsvägen och här fanns 
stora, prunkande trädgårdar, flera 
små affärer, skola och kyrka.  

– Min mormor var en mycket en-
gagerad hemmafru så familjen hade 
ett hembiträde som hjälp i det stora 
hushållet. Men de hade det inte 
gott ställt, tvärtom var det knapert, 
framförallt under krigsåren, säger 
Annika. Annikas mormor Hildur 

var välkänd i Huddinge och myck-
et engagerad i villastadens fram-
växande kulturliv. Bland annat var 
hon en av de drivande krafterna 
bakom bibliotekets tillkomst och 
engagerad i föreläsningsförening-
en. Hildur var utbildad vid högre 
lärarseminariet; hon utövade ald-
rig sitt yrke eftersom hon födde så 
många barn men var engagerad i 
skolrådet.

Uppföljaren till Åkerbo – sju 
syskon, fyra våningar har precis 
kommit ut. Gittas dagbok, som 
den heter, är en fristående fortsätt-
ning som skildrar hur Gitta upp-
levde krigsåren. I hemmet står ra-
dion på och Gitta hör brottstycken 

ur inslag som handlar om kriget. 
Det gör henne orolig för att kriget 
ska komma till Sverige och hennes 
far och bröder ska kallas in. När 
hon träffar det finska krigsbarnet 
Seppo kommer kriget riktigt nära. 
Bibliotekstjänst recensent tycker 
att boken är trivsam läsning med 
roliga, retroinspirerade illustratio-
ner som förstärker tidskänslan.

– Jag har fortfarande material 
kvar så vi får se, kanske blir det 
ännu en bok om Huddinge, säger 
Annika Huett.

Fotnot: Mer om Annika Huett 
och böckerna om Gittas uppväxt 
finns att läsa på huett.se. 

Böckerna 
är det 
roligaste 
jag gjort! 

KRISTINA EDER
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ÅRETS PEDAGOG

31 januari hölls årets stora 
pedagoggala i Huddinge.
Flera duktiga medarbetare 
inom kommunens skolor 
och förskolor prisades.
Det delades även ut priser 
till årets chef och för 
entreprenörskap. 

Varje år lyfter Huddinge kommun 
fram och belönar de pedagoger som 
har utvecklat verksamheten på en 
förskola eller skola. Utmärkelserna 
är indelade i kategorierna förskola, 
grundskola och gymnasieskola/vux-
enutbildning och årets chef. 

Alla får nominera pedagoger eller 

chefer som de tycker ska få pris – 
elever, vårdnadshavare, kollegor, 
chefer och invånare i kommunen. 

Jurygrupper går sedan igenom alla 
nomineringar och väljer ut fina-
lister. Vinnarna uppmärksammas 
under festliga former på en gala. 

I år ägde festligheterna rum i 
Huddingegymnasiets aula. Förutom 
mingel, god mat tillagad av elever 
och lärare på Sågbäcksgymnasiet, 
delades fem Årets pedagog-priser ut. 
Dessutom delade Arena Huddinge 
ut ett entreprenörskapspris. 

För underhållningen stod Lisa & 
Gertrud och Annika R Malmberg 
var konferencier.

Fotnot: Mer information och fler 
bilder finns på Huddinges peda-
gogsajt, pedagoghuddinge.se.

Här ser vi de lyckliga vinnarna.

Huddingepedagoger 
hyllades på galakväll 

Förskola: Jill Almgren, Maria Olsson, 
Anette Wärting, Najoua El Had-
dad Asufi och Sol-Britt Vanderwert 
Söderquist på avdelningen Eken, 
Balingsnäs förskola.

FOTO PETR A K äcK

Grundskola: 
Jimmy Askelius 
på Visättra-
skolan och 
Anna Sterlinger 
Ahlring på 
Glömstaskolan.

Gymnasieskola 
och vuxenut-
bildning: Satu 
Raunela på Vux 
Huddinge.

Årets chef:
Anna Stjelke, 
rektor på  
Edboskolan.

Arena Hud-
dinges pris för 
entreprenörskap:
Maria Wiman 
på Östra grund-
skolan.

Här är 
årets 
pris-
tagare:
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charlotte Björkman (HP)
charlotte.bjorkman@huddinge.se
– Den äldre generationen är en resurs 
med stor kunskap och erfarenhet. Vi 
förordar utbyggnad av trygghetsbo-
ende som ger trygghet och bidrar till 
social kvalitet för äldre. Vi vill stödja 
anhöriga och stödja frivilliginsatser. 
Samhällsbyggandet ska anpassas till de 
äldres behov. Tillgänglighet i utemil-
jön ska vara trygg och funktionsan-
passad. Äldreomsorgens personal ska 
kontinuerligt utbilda sig i patientsä-
kerhet, geriatrik, etik och moral inne-
fattande ”det personliga bemötandet” 
och palliativ vård.

Huddingepartiet 
huddingepartiet.se

socialdemokraterna 
socialdemokraterna.se/huddinge

Sara Heelge Vikmång (S) 
sara.heelge-vikmang@huddinge.se
– Dagens seniorer har olika förut-
sättningar. Som senior i Huddinge 
ska man själv få bestämma över sin 
vardag. Kommunen måste möta upp 
med aktiviteter för seniorer i olika 
åldrar. Kvaliteten i äldreomsorgen 
och hemtjänsten ska vara hög – för 
det krävs att personalen har goda 
arbetsvillkor. Den grundläggande 
kvaliteten ska vara så hög att de 
äldre känner trygghet i sin vardag 
och inte blir beroende av att köpa 
tilläggstjänster.  Vi välkomnar också 
regeringens steg mot att 
avskaffa pensionärs-
skatten.

Vad vill ni göra 
för satsningar 
på seniorerna?

Anna Kerstin Andersson startade Kör i Vårby gård ABF, en kör som samlar många 
nationaliteter.

– Det är bara roligt och inte så 
svårt! Alla borde starta nåt. 
Det säger Anna Kerstin 
Andersson som drog igång Kören 
i Vårby gård där asylsökande, 
nyanlända och etablerade 
svenskar sjunger tillsammans. 
Hon prisades för sitt 
engagemang på Huddinge 
glöder-galan i december 2016. 

När flyktingarna började komma till 
Europa och Sverige kände Anna Kerstin att 
hon ville göra något. 

– Jag såg ett upprop för att bilda en kör 
för nyanlända och etablerade svenskar på 
Facebook och tänkte direkt att jag också 
kunde starta en kör, säger Anna Kerstin 
som bland annat jobbar som musiklärare 
på Kungliga svenska balettskolan. 

Hon fick snabbt kontakt med ABF Hud-
dinges kultur- och bildningscenter i Vårby 
gård som hade både lokal och piano.

– Visst kan det vara bra att ibland fun-
dera igenom saker och ting men jag gillar 
när det är enkelt. Det är bara att testa och 
köra, det är inte hela världen om något blir 
fel för då är det bara att tänka om, säger 
Anna Kerstin.

Kören har runt 40 medlemmar och träf-
fas varje torsdag i ABF:s lokaler.

– Det brukar vara 20 som kommer. 
Många kommer varje gång, andra bara 
ibland och vi vill gärna bli fler!

Åldersspridningen är stor i kören som 

har både manliga och kvinnliga medlem-
mar och en rad olika nationaliteter. 

– Vi sjunger oftast på svenska och går all-
tid igenom vad texten betyder men det är 
ingen lektion i svenska, säger Anna Kerstin 
som ofta återkommer till att hon lärt sig 
jättemycket under sin tid i kören.

– Framförallt har vi väldigt roligt men 
vi lär oss också mycket av varandra om 
olika kulturer. Alla som kommer vet till 
exempel inte vad en kör är för det här sät-
tet att sjunga tillsammans är inte så vanligt 
i alla länder. Det arabiska språket har till 
exempel flera olika ord för sång eller att 
sjunga beroende på i vilket sammanhang 
man sjunger.

Mer än sång
Körmedlemmarna träffas inte bara för att 
sjunga. I somras åkte de och badade, gril-
lade och tog promenader tillsammans och 
en del av medlemmarna har börjat umgås 
även utanför kören. Anna Kerstins erfaren-
het är att vi ibland kan vara rädda för att 
göra fel när vi söker kontakt med andra.

– Jag gör fel ibland men det är bättre att 
göra något och att det ibland blir lite tokigt 
än att inte våga ta några initiativ, säger 
Anna Kerstin som tycker att fler borde våga 
starta integrationsprojekt.

– Gör det som du tycker är kul tillsam-
mans med andra! Starta en bokcirkel, gå ut 
med hunden, spela fotboll. Sök upp nyan-
lända, kontakta ett studieförbund om du 
behöver en lokal, köp snabbkaffe och lite 
torra kakor. Det behöver inte vara så svårt!

KRISTINA EDER

Mer än körsång
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Det går bra nu – för 
familjeföretaget DM Tak 
i skogås.
omsättningen ökar och 
personalstyrkan är uppe i 
55 medarbetare varav cirka 
30 arbetar hos duktiga  
underleverantörer. 
om fem år räknar 
takföretaget med att 
finnas på fler platser 
i landet. Men det 
finns också smolk i 
glädjebägaren.

– Det är svårt att få tag i duktiga 
takläggare och det finns heller 
ingen utbildning för takläggare. 
Därför har vi tillsammans med 
kommunen ansökt om att få dra 
igång en yrkeshögskoleutbildning 
med 30 platser och start redan till 
hösten. Går inte det ska vi försöka 
göra något ihop med gymnasie-
skolans bygglinje, säger Vanessa 
Frykman, försäljningschef.

Familjeföretag
DM Tak startades 2001 av David 
Frykman med ambitionen att höja 
kvaliteten inom takbranschen; 
företaget jobbar med tegelläggning, 
takmålning, plåtomläggningar och 
snöröjning av tak i hela Stock-
holmsområdet. Detta gäller i högsta 
grad även i dag även om mycket har 
hänt sedan starten och företaget 
verkar i en bransch med allt tuffare 
prispress. 

– Vi försöker möta prispressen 
med hög kvalitet på det vi gör. Ett 
tak ska hålla i 50–60 år och då är 
det viktigt att det byggs enligt kon-
stens alla regler, det lönar sig inte att 

ta genvägar, säger Vanessa Frykman 
och berättar att det tar minst fem år 
att bli en duktig takläggare.

– Efter fem år hos oss kan man 
lägga i stort sett vilket tak som helst. 
Vi jobbar för att få igång någon 
form av certifiering i branschen, en 
yrkeslegitimation så att både fastig-
hetsägare och småhusägare enkelt 
ska kunna se vilka som kan sin sak. 

Verksamheten är uppdelad i två 
grenar varav den ena riktar sig till 
fastighetsägare och bostadsrätts-

föreningar och den andra – Villatak 
– till villaägare.

Många utmärkelser
DM Tak blev Årets Gasellföretag 
2013, 2015 och 2016. På väggen 
i receptionen på Svarvarvägen 
hänger dock fler utmärkelser än så. 
Det finns flera orsaker till fram-
gången.

– Den viktigaste är att vi är duk-
tiga på att lyssna på kunden, säger 
Vanessa Frykman och berättar att 

NÄRINGSLIV

Tre generationer takläggare: Martin 
Frykman, David Frykman och Bo 
Frykman.

Rade Privre-
meni och hans 
två kollegor i 
arbetslaget i full 
färd med att 
lägga tegeltak.

Prisad 
takfirma
vill starta ny utbildning

FOTO MARTiN 
EKwAll 
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NÄRINGSLIV

Vattenbolag 
blir Stock-
holm Vatten 
och Avfall
sToCKHoLM VATTeN AB, som 
ansvarar för vatten, avlopp och 
ledningsnät i både Stockholm och 
Huddinge, har bytt namn till Stock-
holm Vatten och Avfall. Namnänd-
ringen görs då bolaget numera även 
har hand om Stockholms stads 
avfallshantering. 

Huddingeborna har dock fort-
farande avfallshanteringen via SRV 
återvinning. 

Stockholm Vatten och Avfall nås 
på svoa.se.

Företagare 
i fokus
FReDAgeN 31 MARs är det dags 
för näringslivets årliga gala – Enter-
prize Huddinge 2017.

Galan är en hyllning av kommu-
nens näringsliv och företagsamhet 
och anordnas på Folkes Café i Hud-
dinge centrum. 

 På Enterprize Huddinge delas 
bland annat följande priser ut: 
Årets företagare, Årets nyföretagare, 
Huddinges stolthet, Entreprenör-
skapspriset och Årets UF-elev.

Förutom prisutdelning och 
mingel utlovas middag och 
underhållning med dans långt in 
på småtimmarna. Det finns mer 
information på huddinge.se.

2 200 fler 
invånare
HuDDINge KoMMuN växte under 
2016 med cirka 2 200 invånare och 
hade vid årets slut cirka 107 500 
invånare. Det visar preliminära 
siffror från Huddinge kommun.

Rahwa Ghebresellase, statisti-
ker hos kommunen, berättar att 
ökningen  berodde på ett födelse-, 
invandrings- och inflyttnings- 
överskott, och att inflyttningen  
från övriga Sverige ökade jämfört 
med 2015. 

21 februari publicerar SCB slut-
giltiga siffror för 2016.

företagets motto är att aldrig lämna 
en kund missnöjd.

– Det är inte pengarna som driver 
oss, utan viljan att ge våra kunder 
bekymmersfria tak. Intäkterna 
kommer med nöjda kunder.

spänd väntan på besked
Företaget anordnar utbildningar i 
takmåleri i sina egna lokaler och 
siktar nu också på att starta yrkes-
högskoleutbildning för blivande 
takläggare. Detta tillsammans med 

Huddinge kommun. Båda går nu i 
spänd väntan på besked från Myn-
digheten för yrkeshögskolan.

– Ska vi kunna växa behövs fler 
takläggare. Vi anställer året om men 
svårigheten är att hitta riktigt duk-
tiga takläggare. För att få ekvatio-
nen att gå ihop behöver vi få igång 
utbildningar i takläggning, säger 
Vanessa Frykman, och tillägger:

– De som går utbildningen får 
jobb direkt.

MIKAEL JEPPE

Vanessa Fryk-
man, försälj-
ningschef hos 
DM Tak.

Prisad 
takfirma
vill starta ny utbildning



24 Vårt Huddinge #1 2017

NYHETER

Ordet kommun är numera borta ur logo-
typen som har fått en mindre ansiktslyft-
ning. 

– Det beror på att den även ska fungera 
vid platsmarknadsföring. En del kommu-
ner har en logotyp för kommunen och en 
för marknadsföring av kommunen som 
besöks- och etableringsort, men vi har 
valt att ha en sammanhållen logotyp, säger 
Roger Höglund, kommunikationsdirektör 
i Huddinge kommun.

Han konstaterar att tiden helt enkelt 
hade sprungit ifrån kommunens tidigare 
grafiska profil. Den fungerade dåligt både 
i vardagstryck och i digitala sammanhang. 
Den var också för stram.

– Nya profilen är lite mjukare och trev-

ligare att använda och ger verksamheterna 
större möjligheter att hitta egna färgkom-
binationer och uttryck samtidigt som det 
är glasklart vem som är avsändare, säger 
Roger Höglund.

– Den lever upp till vårt kärnvärde mod. 
Det är enkelt att styra och strama upp 
men vi vågar gå längre vilket är bra för 
både mångfald och kreativitet.

Logotypen kommer främst att vara 
svart eller vit men då oftast i kombination 
med färgerna i kommunens nya färgkarta, 
bland annat skogsgrön, turkos och rosa. 

startskott i januari
Startskottet för kommunens nya grafiska 
profil gick 12 januari i år och märks till 
exempel i Vårt Huddinge. Övergången till 
det nya sker annars successivt. 

– Det är för att vi inte ska dra på oss 
onödiga kostnader, säger Roger Höglund. 

MIKAEL JEPPE

Ökad kreativitet med 
uppdaterad profil

Huddinge kommuns grafiska profil har uppdaterats och även anpassats 
till de digitala kanalerna. Det handlar om nya färger, typsnitt och 
uttryck, men också om ökad kreativitet.

Uppdaterade kommunlogotypen syns bland annat på flaggorna som vajar 
utanför kommunhuset i Huddinge centrum. Nedan visas kommunens nya 
färgkarta.



25

NYHETER

Vårt Huddinge #1 2017

Jonathan Krook gillar matte och kan sitta i timmar för att lösa svåra problem. Han valde Cambridge framförallt för att skolan har ett stort 
utbud av mattekurser att välja mellan istället för enbart fasta kurser. 

– Matte är definitivt min grej, 
säger Jonathan Krook som 
efter intervju och tester fått 
ett ”conditional offer” från det 
anrika universitetet i Cambridge, 
storbritannien.

– Får jag min gymnasieexamen i vår och 
skriver test i engelska och matte är det 
bara att börja, säger han glatt. 

Jonathan Krook bor i Trångsund och 
går sista året på naturvetenskapliga pro-
grammet vid Östra gymnasiet. Jonathan 
har alltid varit bra på matte men det var 
först under första året på gymnasiet som 
han blev intresserad på riktigt.

– Jag hade en lärare som fick mig att se 
hur spännande det faktiskt är med matte 
och hur användbart det är för att lösa 
problem i verkligheten, till exempel inom 
fysik och ekonomi, säger han.

Jonathan Krook har skrivit kursprov 
i matte för att få loss timmar och kunna 
läsa mer matte.

– Jag läser två extrakurser, bland annat 
fördjupning och nya ämnen.

ger aldrig upp
Han läser mycket matte på fritiden men 
tycker inte att han har speciellt lätt för 
ämnet, han kan heller inte fråga sina  
föräldrar när han kör fast eftersom  
matteproblemen han jobbar med är för 
svåra för dem

– Jag tror det har med inställningen att 
göra. Det gäller att inte ge upp, jag kan 
sitta flera timmar med ett problem och ta 
hjälp av nätet för att hitta lösningen.

Jonathan Krook tror att många som 
tycker att matte är svårt ger upp för lätt.

– Man måste ha en bra inställning, då 
går det lättare. När jag ska jobba med ett 
ämne jag har svårt för eller inte tycker om 

försöker jag tänka att ”det här kan ju vara 
roligt”, man måste ge det en chans, det är 
viktigt att försöka åtminstone.

Han tycker det är viktigt med engage-
rade lärare men som elev har man också 
ett ansvar att inte ge upp i ämnen som 
man tycker är svåra.

– Jag har inte toppbetyg i allt. Jag tycker 
svenska, biologi, historia och religion är 
svårt.

även intresserad av samhällsfrågor
Förutom matte gillar Jonathan att 
programmera. Han är också mycket 
intresserad av samhällsfrågor och följer 
nyhetsflödet och debatter via tidningar, 
nyhetsprogram och dokumentärer. 
Skönlitteratur är ett annat intresse. Några 
direkta yrkesplaner har han inte.

– Men jag vill fortsätta med matte, kan-
ske på forskarnivå. 

KRISTINA EDER

Matte är Jonathans grej
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Vision om 4 200 bostäder i ny 
stadsdel intill Heron City 

KF Fastigheter AB vill bygga 
en ny stadsdel med cirka 4 200 
bostäder i Kungens kurva intill 
Heron City och gömmarens 
naturreservat. 

Det framgår av en gemensam avsikts-
förklaring mellan KF Fastigheter och 
Huddinge kommun. Kommunfullmäktige 
kan redan ha fattat beslut om att starta 
planprocessen när denna tidning kommer 
ut. Den politiska enigheten var nämligen 

stor inför sammanträdet 13 februari.
– Om fullmäktige säger ja så tar vi fram 

ett gemensamt programförslag där vi 
bland annat tittar på vad som är möjligt 
att göra i området utifrån visionen om 

4 200 nya bostäder, säger Helena Lilje-
dahl, vd för KF Fastigheter AB.

KF Fastigheter äger i dag 85 procent av 
den aktuella marken och ges, som det ser 
ut nu, möjlighet att köpa återstående 15 
procent av kommunen till marknadspris.

Några detaljer om bostädernas utform-
ning, storlek och upplåtelseformer finns 

ännu inte. Det får den kommande plan-
processen utvisa. På samma vis påverkar 
den pågående Sverigeförhandlingen, där 
Spårväg syd ingår, såväl antalet bostäder 
som övriga planer för den nya stadsdelen.

Bostäder bra för handeln
Kungens kurva är i dag Skandinaviens 
största handelsplats och bostäderna anses 
bli ett bra komplement. Många boenden 
gynnar den växande handeln, bland annat 
Ikeas nya shoppingcenter och Heron City.

– Sedan gäller det också att hitta en 

HUDDINGE BYGGER
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HUDDINGE BYGGER

Centerpartiet 
centerpartiet.se/huddinge

Per Olding (c)
per.olding@huddinge.se
– För att vi ska vara friska och vitala 
längre krävs att vi har sociala kon-
takter och får möjlighet till fysisk och 
psykisk stimulans. Exempel på det är 
äldreboendet Västergårdens trehju-
lingar eller gympa. Anhörigvårdare 
och volontärer utför ett frivilligt arbete 
som blir allt viktigare för att stötta 
den professionella äldrevården och 
omsorgen. Vi vill förbättra villkoren 
för deras ovärderliga arbete. Behovet 
av olika typer av äldrebostäder är akut. 
Centerpartiet vill att fler trygghetsbo-
enden byggs.

Moderaterna 
moderaterna.net/huddinge

Eva carlsson-Paulsén (M)
eva.paulsen-karlsson@huddinge.se
–  Jobba med förebyggande åtgärder så 
att allt fler äldre kan vara aktiva, hålla 
sig friska och träffa andra människor 
i sin vardag. På seniorveckan finns 
möjligheten att testa olika fysiska och 
sociala aktiviter. Anhörigvårdarna är 
en viktig resurs i omsorgsarbetet och 
det ska ges förutsättningar till de som 
hjälper, stödjer eller vårdar sina anhö-
riga. Friskvård håller vi på att utreda 
just nu som ger anhöriga en möjlighet 
att ladda batterierna och på så vis orka 
mer och behålla en 
god hälsa.

Vad vill ni göra 
för satsningar 
på seniorerna?

bra balans till allt annat som finns runt 
omkring. Samtidigt som fler får närhet till 
naturen måste vi se till att byggnation och 
naturvärden harmoniserar, säger Helena 
Liljedahl.

Planprocessen omfattar även skolor, 
förskolor och annan kommunal service 
och beräknas starta under året när plan-
programmet tas fram. Området planläggs 
etappvis och den första detaljplanen för 
området kan vara färdig 2019. Det innebär 
att de första bostäderna kan stå färdiga för 
inflyttning tidigast 2021.

– Jag vill att Kungens kurva ska blir 
mer stadslik med anledning av att det 
är en regional stadskärna tillsammans 
med Skärholmen och här spelar bostä-
derna en viktig roll, säger Sara Andersson, 
Huddinge kommuns områdesstrateg för 
Kungens kurva.

– Vi jobbar också mycket med att skapa 
mötesplatser och nya gång- och cykelstråk 
för att göra det lättare och tryggare, för 
både stora och små, att röra sig i området 
utan bil.

MIKAEL JEPPE

Visionsskiss över det 
nya bostadsområdet 
intill Heron City i 
Kungens kurva.

ILLUSTR ATION
 åwl ARKiTEKTER
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SPORTLOV

Rådsparken i alla väder – hit är alla välkomna!

Jessica Tegelund hänger lite med Donna och Frigge i en av Rådsparkens hagar. I bakgrunden skymtar några av parkens getter.
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SPORTLOV

Det är snart sportlov 
i Huddinge kommun 
och i Rådsparken pågår 
planeringen för fullt. 
oavsett väder erbjuds en 
massa aktiviteter under 
vecka 9, bland annat 
åkturer med åsna och 
vagn, klapp och kel och 
pinnbrödsgrillning.

Detta förutom allt annat som er-
bjuds i parken varje dag, bland an-
nat klätterblock,  skatepool, utegym, 
multisportplan, handikappanpas-
sad lekpark, litet café och toaletter. 
Parken har också stora gräsytor 
och en massa djur: åsnor, getter, får, 
kaniner, höns och änder.

– Det är alltid öppet och även 
om vi främst riktar oss till barn 
och unga i skolåldern, så finns det 
ingen åldersgräns för att klappa 
djur, säger Jessica Tegelund, en av 
kommunens fyra fasta medarbetare 
i parken.

– Det här är perfekt för den som 
av någon anledning inte har djur 
hemma. Det är bara att komma hit 
och klappa och kela.

Centralt belägen
Rådsparken ligger i centrala Hud-
dinge, norr om Huddinge kyrka. 
Det finns nästan alltid personal på 
plats, inte minst för djurhållningens 
skull. De generösa öppettiderna 
utökas under sportlovet.

Grillen tänds varje dag.
– Det krävs ingen anmälan för att 

komma hit, det är bara att dyka upp, 
säger Jessica Tegelund och berättar 
att parken även har djurklubbar för 
barn i alla åldrar.

– Det enda som kostar är åsnerid-
ningen – 20 kronor – och korv för 
den som inte har med något eget att 
grilla. Och caféet förstås.

MIKAEL JEPPE

Fotnot: Det finns mer information 
om Rådsparken och aktiviteterna 
som anordnas där på huddinge.se/
lov, huddinge.se/radsparken och på 
Facebook.

Rådsparken i alla väder – hit är alla välkomna!

Jessica Tegelund hänger lite med Donna och Frigge i en av Rådsparkens hagar. I bakgrunden skymtar några av parkens getter.
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pÅ gÅNg Här tipsar vi om arrangemang i Huddinge. 
I Kulturkalendern som följer med tidningen finns 

aktiviteter som arrangeras av kommunen.

uTsTäLLNINgAR
11/1–
KoNsT MeD KäNsLoR, Expose 
Föreningslokal tisdagar kl. 
11–14, Solhagavägen 20, Masmo. 
Exposekonst har skapat en 
plattform där konstnärer 
och amatörer kan träffas och 
utbyta erfarenheter, idéer och 
inspiration utan krav. Terminen 
avslutas med en vernissage 
där alla konstskapare får 
chans att ställa ut sina alster. 
Utställningen pågår till i vår.

–1/3
MäNNIsKAN I VÅR TID  – Ann-
Louise Järvklo, Galleri Lyktan, 
Skogåstorget. Människan i 
vår tid visar en utställning 
med i huvudsak oljemåleri i 
traditionell stil med motiv från 
vår tid i dag. 

–5/3
TIMe KoMpLeX, Edmond Khalil, 
Flygeln vid Fullersta Gård, 
Fullersta Gårdsväg 18. 
Teckningar, video och 
installation. Öppet: lördagar och 
söndagar kl. 12–16. Mer info: 
huddingekonstnarsklubb.se, 
hkkvanner.se.

25/2–3/4
KIM sTeNsLAND, Simons 
Café, Fullersta Gård, Fullersta 
Gårdsväg 18. Kim Stenslands 
verk består av målerikonst. 
Öppet: lördagar och söndagar 
kl. 12–16.

1/3–31/3
KoNsTFöReNINgeN BeLLIs, 
ABF huset, Kommunalvägen 
26. Bellis Konstförening visar 
alster i skilda motiv och material. 
Bellis grundades 1987 och fyller 
30 år i år, vilket bland annat 
uppmärksammas med denna 
utställning. Föreningen håller 
till i en lokal i Trångsund. Där 
har medlemmarna kunnat 
utöva sina intressen inom konst 
och hantverksområdet, så som 
måleri, sömnad, pappersslöjd 
och snickeri. Det är delar av 
denna kreativa verksamhet som 
nu visas upp. Vernissage 
1 mars kl. 17.30–19.30. Mer info: 
belliskonst.se.

11/3–2/4
öppNA LANDsKAp – Lisa 
Lundgren, Flygeln vid Fullersta 
Gård, Fullersta Gårdsväg 18.
Öppet: lördagar och söndagar
 kl. 12–16. Mer info: 
huddingekonstnarsklubb.se, 
hkkvanner.se.

11/3–2/4
gRAFIK – Nina Kerola, 
Flygeln vid Fullersta Gård, 
Fullersta Gårdsväg 18. Se 
Nina Kerolas verk på temat 
grafisk. Öppet: lördagar och 
söndagar kl. 12–16. Mer info: 
huddingekonstnarsklubb.se, 
hkkvanner.se.

25–26/3
guBBAR, Magasinet kl. 12–16, 
Juringe Gård. Ditte Edin och Jan 
Borén ställer ut. De möttes på 
Riksteatern på 90-talet. Deras
bakgrund är dekormåleri och 
scenografi. Duon skapar i 
material som keramik och trä, 
men vid teatern är materiallistan 
oändlig. Caféet är öppet.

–31/3
HäsTeN – litografiskt tryck steg 
för steg, Litografiska Museet, 
Sundby Gård. Utställningen är 
en serie litografiska tryck om 
Litografiska museet. Här visas 
det hur det gick till att göra ett 
litografiskt tryck.

2–30/4
uRBAN pALM, Litografiska 
Museet, Sundby Gård. 
Utställning med litografier av 
Urban Palm. 20 kr för vuxna. 
Fri entré för barn.

5–26/4
NATuReNs MAgI – Madeleine 
Engfeldt-Julin, ABF:s studiehem, 
Galleriet, Kommunalvägen 26. 
Målningar i akryl och akvarell 
samt glaskonst. Madeleine 
Engfeldt-Julin hämtar sin 
inspiration från naturen. Hon 
har alltid varit miljöengagerad 
och har en särskild passion 
för träd och trädens nytta. 
Madeleine har också en 
fascination för havet – gärna 
Bohuslän. På senare år har 
hon upptäckt glas – ett 
spännande material att 
arbeta med och kommer på 
utställningen även att visa en  
del av sin glaskonst. Vernissage 
5/4 kl. 17–20.

8/4
MIsCHA BJöRKRoos, Flygeln 
vid Fullersta Gård, Fullersta 
Gårdsväg 18. Vernissage med 
konstnären Mischa Björkroos 
kl. 12–16. Öppet: lördagar och 
söndagar kl. 12–16.

8–30/4
KuRT sIMoNs, Flygeln vid 
Fullersta Gård, Fullersta 
Gårdsväg 18. Kurt Simons 
är känd för sitt geometriska 
formspråk. Öppet: lördagar och 
söndagar kl. 12–16.

22–23/4
LILLA VÅRsALoNgeN, 
Magasinet kl. 12–16, Juringe 
Gård. Segeltorpsbon Anita 
Winberg debuterar med 
akvarellmåleri och Jane Barger 
arbetar med färg och form,  
rytm och rörelse som sitt 
signum. Hon är uppvuxen 
i Stuvsta och bor numera i 
Balingsnäs. Fri entré. Caféet  
är öppet.

FeBRuARI
–10/4
gILLeDANseR, ABF:s studiehem 
måndagar kl. 19–21, Blå Salen, 
Kommunalvägen 26. Kom 
och dansa gilledans som är en 
vidareutveckling av gammeldans 
och lär känna nya människor. Vi 
dricker kaffe och äter hembakat 
tillsammans. Avgift: 60 kr.

–24/4
MÅNDAgsDANs, ABF:s 
studiehem måndagar, 
kl. 10–11.30, Blå Salen, 
Kommunalvägen 26. Kom och 
dansa till levande musik med 
Wahlén och Segeblad. Genom 
dansen får du tillfälle att släppa 
loss till härlig, medryckande 
musik. Allt du behöver är ett 
par lämpliga skor och ett glatt 
humör. Kom själv eller ta med 
en vän – alla är välkomna! Avgift 
50 kr.

MARs
TORSdag 2/3
I NATuReN med Richard Vestin, 
Stora salen kl. 13–15, Folkes, 
Kulturhuset, Sjödalstorget 1. 
Naturguiden Richard Vestin från 
Huddinge kommun visar bilder 
och berättar om Huddinges 
natur från karta till verklighet. 
Kaffebiljett kostar 40 kronor. 

Richard Vestin.

Grafik av Nina Kerola.
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För mer utförligare information och för ännu fler aktivitetstips, 
se huddinge.se/event. Evenemangstips anmäls direkt på huddinge.se/event 
eller skickas till Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

TORSdag 16/3
I HuVuDeT pÅ eN gAMMAL 
LANDsHöVDINg, Magasinet 
kl. 19, Juringe Gård. Före detta 
 rikspolischefen och lands-

hövdingen Björn 
Eriksson  

berättar 
minnen 
från sin tid 
i statlig 

tjänst 
på bland 

annat finans-
departementet med 
Gunnar Sträng, som 
generaltulldirektör 
i Tullverket och 
naturligtvis också  
från sin tid inom 
Polisen och som 
landshövding i 
Östergötland. Avgift 
inklusive soppa 
med bröd 150 kr för 
medlemmar, 200 kr för 
övriga. Anmälan:  
boka@segeltorpkultur.se,  
08-646 48 56.

FREdag 17/3
sKRIDsKoDIsCo, 
Segeltorpshallen kl. 18-19.50, 
Långängskroken 3, Segeltorp. 
Välkommen att vara med på 
Segeltorp Hockeys populära 
skridskodisco. Här kan alla, 
oavsett ålder, vara med och 
åka skridskor med den senaste 
discomusiken i högtalarna och 
tuff discobelysning. Café Seglet 
håller öppet.  

OnSdag 22/3
sJöMANspRäsTeNs 
”BAKsIDA”, Magasinet kl. 18, 
Juringe Gård. Den före detta 
sjömansprästen Nils-Göran 
Wetterberg har mycket att 
berätta från sin tid till sjöss 
– bland annat om sina kontakter 
med maffian. Eftersom han 
också är jazzmusiker och  
spelar klarinett varvar han 
berättandet med musik 
tillsammans med Jörgen 
Toresson på piano. 150 kr  
för medlemmar, 200 kr för 
övriga. Anmälan:  
boka@segeltorpkultur.se,  
08-646 48 56.

FREdag 24/3
eN HyLLNINg TILL Beppe 
WoLgeRs – Karins Gubbröra, 
ABF:s studiehem kl. 13–15, Blå 
Salen, Kommunalvägen 26. I 
föreställningen lotsas vi genom 
Beppes rika konstnärsliv och 
får förutom underbar musik 
även höra spännande 
berättelser om Beppe och 
hans samtid. Trion Karins 
Gubbröra spelar i kyrkor, på 
jazzfestivaler och på Engelen i 
Gamla stan. Entré: 80 kr, 
PRO-medlemmar 70 kr. 
Anmälan: info.huddinge@abf.se, 
08-774 02 70.

Måndag 27/3
IRANsKA MATToR, AK:s 
inredning kl. 18, Antikt och 
Klassiskt, Hornsgatan 94. Än 
en gång har vi lyckats boka in 
en kväll hos mattexperten Kina 
Jacobsson. Vi får lära oss om 
mattor. Hemlagad persisk buffé 
med vin, kaffe och kaka serveras. 
Avgift: 200 kr. Anmälan: boka@
segeltorpkultur.se, 08-646 48 56. 

TORSdag 30/3
sLöJDeN soM HeMBygD, 
Fullersta Gård kl. 18–19.30, 
Fullersta gårdsväg 18, 
Huddinge. Sofia Ricklund 
Lidgren utforskar sitt 
samiska ursprung med 
konstslöjden som 
verktyg. På Fullersta 
Gård visar hon 
resultatet i form 
av annorlunda 
knivar och ett 
nytt perspektiv 
på hembygd. 
Arrangör: Huddinge 
Hembygdsförening.

ApRIL
Söndag 2/4
söNDAgsCAFé, 
Magasinet kl. 

13.30–15.30, 
Juringe Gård. Om 

torp och skrönor 
i Segeltorp. Hasse 

Olsson berättar med 
hjälp av sina bilder om det 

historiska Segeltorp. Fri entré 
men boka om du vill vara 
säker på att få plats via 
boka@segeltorpkultur.se 
eller 08-646 48 56. 

TISdag 4/4
oM DAToRspeL med Thomas 

Arnroth, Magasinet kl. 
19, Juringe Gård. 

Thomas Arnroth 
är en av Sveriges 
mest erfarna 
speljournalister, 
som kanske mest 

är känd för sin roll 
som spelrecensent i 

Gomorron Sverige i SVT. Hör 
honom berätta om gammalt och 
nytt inom spelvärlden. Avgift: 
75 kronor för medlemmar, 100 
kronor övriga. Ungdomar under 
20 år gratis. Anmälan: boka@
segeltorpkultur.se, 08-646 48 56.

JAzzIgA MINNeN med Zwing 
Time Band, Kulturhuset  
kl. 13–15, Folkes, Sjödalstorget 
1. Det blir svängiga toner när 
Zwing Time Band uppträder 
med gamla goda jazzlåtar. 
Kaffebiljett: 40 kr.

Söndag 9/4
pÅsKpysseL, Magasinet 
kl. 13–16, Juringe Gård. Vår 
pysselexpert, Britt-Marie Öquist, 
dukar upp för roliga och fina 
pyssel inför påsken. Från 4 år. 
Avgift inklusive material: 40 kr 
för medlemmar, 60 kr för övriga. 
Anmälan: boka@segeltorpkultur.
se, 08-646 48 56.

TORSdag 20/4
KoNsT MeN FALsK, Magasinet 
kl. 19, Juringe Gård. Heléne 
Andersson, före detta kriminal-
inspektör och specialist på 
konstutredningar, låter oss följa 
med i en rafflande utredning om 
en konstbedragares framfart och 
metoder. Hon är själv utbildad 
konstnär och i dag verksam på 
heltid som sådan. 75 kr för
medlemmar, 100 kr för
övriga. Anmälan på 
boka@segeltorpkultur.se 
eller 08-646 48 56.

Söndag 23/4
VÅRByK, Hagalunds 
Tvätterimuseum, Masmovägen 
20-22, Vårby. Delta i vårbyken 
på Hagalunds Tvätterimuseum. 
Visning av tvätterimuseet 
kl. 12.15 och servering i 
Tvättarbostaden under hela 
dagen. Öppet: kl. 12–14. Entré 
20 kr. Arrangör: Vårby-Fittja 
hembygdsförening.

Hagalunds Tvätterimuseum.

17 mars är det 
dags för skridsko-
disco i Segeltorps-
hallen

det händer
på sportlovet!

På huddinge.se/lov finns 
mycket av det som händer 

under vecka 44.
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Fri prissättning på varor och tjäns-
ter är en av grundpelarna i en 
marknadsekonomi. I Sverige har vi 

dock en prisinformationslag som ger oss 
konsumenter rätt att få tydlig och korrekt 
information om vad saker kostar och då ska 
moms och andra skatter alltid inkluderas. 
Om någon annan kostnad tillkommer ska 
det naturligtvis också anges. Prisuppgifter 
ska vara skriftliga och även varorna i ett 
skyltfönster ska ha prislappar. Nätbutiker 
och andra typer av företag som bedriver 
distanshandel måste även vara tydliga med 
fraktkostnader. 

I en livsmedelsaffär har du rätt att 
förvänta dig prismärkning för såväl vara 
per förpackning, som per kilo, liter eller 
andra mått, alltså ett jämförpris som har 
gul prislapp. Det har klagats på bristfällig 
prismärkning i livsmedelsbutiker och jag 
har personligen känt mig vilse bland pris-
lapparna ibland. 

Om ett företag inte kan ge ett pris för ett 
arbete innan det utförts, har konsumenten 
rätt att veta hur priset kommer att räknas 
ut. Detta gäller inte minst hantverkstjänster, 
den bransch där jag möter de vanligaste 
tvisterna om pris. Ofta beror tvisterna på 
att skriftliga prisöverenskommelser har 
saknats.

Det finns också regler för vad som får 
kallas rea. En butik får ha rea två 
gånger om året under en begränsad 

tid, och då med en rejäl prisnedsättning. 
God prisinformation ger oss konsumenter 
möjligheter att göra kloka val. Uteblivna 

prislappar kan skrämma bort folk 
från butikerna. 

SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Bra information
ger klokare val! 

håll dig uppdaterad

i trygghets- och säkerhetsfrågor 

med trygghetsbrevet. Anmäl 

dig till prenumeration genom 

att skicka e-post till 

trygghet@huddinge.se 

eller genom att gå in på 

huddinge.se/trygghet

HÄNG MED!

Fotpatruller i Vårby, 
Flemingsberg och 
skogås är ett av flera 
medborgarlöften som 
kommunen, polisen 
och södertörns brand-
försvarsförbund åtagit  
sig att arbeta med under 
året.
Sedan tidigare har Huddinge kom-
mun, polisen och brandförsvaret 
upprättat en samverkansöverens-
kommelse. Syftet är att utifrån en 
gemensam bild över vilka utma-
ningar som finns utveckla och 
stärka samarbetet för att minska 
brottsligheten och öka tryggheten i 
kommunen.

– Med utgångspunkt från med-
borgardialoger och trygghetsarbete 
har vi lyft fram några fokusområ-
den ur samverkansöverenskom-
melsen och formulerat dem som 
medborgarlöften. Här ska vi bland 
annat arbeta med trygghet i det 
offentliga rummet och trafiksä-
kerhet, säger kommunpolis Karl 
Forsberg.  

Varje kvartal stämmer kommu-

nen, polisen och brandförsvaret av 
hur långt de har kommit i arbetet 
med medborgarlöftena och resul-
tatet presenteras bland annat på 
polisens hemsida. 

Förutom att fotpatrullera minst 
en gång i veckan i Vårby, Flemings-
berg och Skogås ska polisen synas 
mer till fots i kollektivtrafiken, 
centrum och krogliv under hel-
gerna för att öka tryggheten och 
minska fylleriet och våldsbrotten. 

Vid minst två tillfällen ska 
brandförsvaret besöka mötesplatser 
för unga.

– Även polisen besöker mötes-
platserna med syfte att bygga 
relationer och tillit mellan ungdo-
mar och blåljuspersonal, säger Karl 
Forsberg.

Kontroller på önskade platser
För ökad trafiksäkerhet ska polisen 
bland annat genomföra hastighets-
kontroller på platser som medbor-
garna önskar vid minst tio tillfällen. 

Polisen ska också vid minst tio 
tillfällen genomföra hastighetsö-
vervakning vid de större trafikle-
derna och genomföra insatser mot 
lagstridig användning av mopeder. 
Kommunens insats för ökad trafik-
säkerhet är att ta fram en trafik-
säkerhetsplan och att genomföra 
hastighetsdämpande åtgärder.

KRISTINA EDER

Fokus på trygghet 
och säkerhet

KONSUMENT

Antonio Alvarez
Samhällsvägledare
Tel: 08-535 300 00

antonio.alvarez@huddinge.se


