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Femton år av diskuterande, planerande, utredande,  
”lobbande” och förhandlande är till ända. Stockholms läns 
landsting, Stockholm stad och staten är nu överens om att 

tillsammans med Huddinge kommun förverkliga Spårväg syd.
Glädjande nyheter för oss i Huddinge såklart. Spårvägen 

knyter ihop och förbättrar tvärförbindelserna mellan viktiga 
utvecklingsområden där det finns tunnelbana, pendeltåg och 
stombusstrafik.

Spårväg syd ger Huddinge och södra Stockholm kraft i 
utvecklingen som vi så väl behöver. Vi får nu unika möjligheter 
att öka bostadsbyggandet och att se till att det blir fler arbetsplat-
ser i den södra regionen. Utan spårvägen är risken stor att fokus 
och investeringsviljan koncentreras till centrala Stockholm och 
norrort.

Det är många som kämpat för att förverkliga Spårväg syd, 
men det är först nu som det riktiga arbetet börjar. 18 500 nya 
bostäder ska byggas längs sträckningen i Flemingsberg, Masmo, 
Vårby, Kungens kurva och Segeltorp. Bland annat planeras en ny 
stadsdel i Loviseberg som ska rymma 6 000 bostäder.

Vi tog fajten om framtidens infrastruktur när vi gick in i 
Sverigeförhandlingen. Nu när den är vunnen gäller det 
att vi, tillsammans med många andra aktörer, ser till att 

vi får bästa möjliga nytta av spårvägen för utvecklingen i Hud-
dinge kommun.

 
PS. Huddinge fick utmärkelsen årets UF-kommun för vårt 
starka arbete med ungt företagande i både grund- och gymnasie-
skolan. Det känns tryggt att veta att framtidens företagare  
och entreprenörer finns i Huddinge. DS. 

Klartecken för 
Spårväg syd

Vårt Huddinge ges ut av: Kommunikationsavdelningen Huddinge kommun,  
141 85 Huddinge. Telefon: 08-535 300 00. Ansvarig utgivare: Roger Höglund.  
Redaktör: Lotta Segelberg, varthuddinge@huddinge.se. Redaktion: Mikael Jeppe,  
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Daniel Dronjak (M)
Ordförande i kommunstyrelsen

daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

Efterlängtat besked till Huddinge:  
Spårväg syd ska byggas! 

Det är full fart på byggandet. Huddinge kommun 
söker nu både planarkitekter och miljöplanerare.

Porträttet: Ceren Sayal mobiliserar  
mot ungdomsvåldet.

Möt Marie Fors som stöttar ungdomar  
som inte har gått klart gymnasiet.

Snart dags att börja planera nästa  
hinderbanelopp i Flottsbrobacken
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06

08

16

22

24

Kultur: Unika bilder av New Yorks gatuliv  
i slutet av 1970-talet visas på Fullersta Gård. 28

Meta Roos har en huvudroll på  
Huddinge Jazz & Blues-festival. 26
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Är det något särskilt med oss i 
Huddinge? Är vi unika? Eller 
finns det en ort som liknar 

vår i Wales, Namibia eller rent av i 
Syrien. Där det precis som här finns 
en Facebook-grupp som motsvarande 
heter ”You know you are from …  
if you …” där det delas minnen och 
nostalgin flödar. 

Här i Huddinge minns vi när 
Domus brann 1981 och det blev 50 
procent rea på alla varor eller när vårt 
egna hockeylag nästan hamnade i elit-
serien. Vi hyser starka känslor kring 
de färgglada husen i Flemingsberg, 
nynnar gärna till Magnum Bonums 
”Skateboard” och är lite stolta över 
Orup. Vi tjurar när Ikeavaruhu-
set eller Flottsbro blir placerade i 
grannkommunen av någon ovetande 
journalist. 

En som har funnit stora likheter 
mellan städer tusentals mil 
från varandra är fotografen 

och legenden inom streetart Martha 
Cooper från New York. Hon ställer 
just nu ut på Fullersta gård. Läs mer 
på sidan 28.

Kanske det finns ett Huddinge i 
Syrien. Kanske någon som har flytt hit 
har hittat hem igen. 

Vilka blir Huddinges nya gemen-
samma minnen nu? Blir det från 
danskvällarna under tunnelbanan i 
Vårby eller spårvagnsresorna från 
Loviseberg till Kungens kurva. Säkert 
blir det också känslan av att cykla till 
ett dopp i Drevviken eller Gömmaren 
en ljummen augustikväll. 

Vi ses på stranden i sommar!

Lotta Segelberg
Redaktör
lotta.segelberg@
huddinge.se

You are from 
Huddinge

har du LäSt om byggplaner i Stuvsta 
och undrar vad som egentligen händer? 
Väster om järnvägen i Stuvsta centrum 
planerar Huddinge kommun för 
bostäder med trygghetsboende och en ny 
infartsparkering i garage. 

Detaljplanen är överklagad till Mark- 
och miljööverdomstolen, senast i maj 
kommer besked om överklagan ska 
prövas eller avslås.

Vid grönt ljus kommer kommunen 
att börja förbereda på plats och bygga 
tillfälliga parkeringsplatser längs 
Stambanevägen söder om rondellen, 
eftersom infartsparkeringen på 
Byalagsvägen stängs under byggtiden. 

År 2020 beräknas bygget vara
klart och den nya infartsparkeringen

kan öppna igen. I samband med 
projektet planeras också 
att förbättra gång- och 
cykelvägnätet i området. 
Håll dig uppdaterad på 
huddinge.se/mjolner4.

Vad händer med
parkeringen i Stuvsta?

MagdaLeNa BoSSoN blir ny 
kommundirektör i Huddinge. Hon 
tar över efter Vesna Jovic som utsetts 
till vd för Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL.

Magdalena Bosson kommer 
närmast från Länsstyrelsen i 
Stockholm där hon har arbetat som 
länsöverdirektör. Hon tillträder 
tjänsten i augusti.

Jan Heimdal är tillförordnad 
kommundirektör till och med 
30 juni.
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Ny kommundirektör

huddINge är BäSt av alla kommuner i 
Sverige på friluftsliv och har därför utsetts 
till Sveriges friluftskommun 2017. 

Bakom priset, som delades ut på 
Tankesmedja för friluftsliv 2017 i 
Sundsvall 5 april, står Naturvårdsverket, 
Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- 
och Kulturchefsförening.

Huddinge tog tillsammans med Örebro 
hem förstapriset i hård konkurrens med 
åtta andra kommuner.

– Huddinge har under flera år arbetat 
hårt med att förbättra tillgängligheten 
till naturen. Vi har avsatt stora 
naturområden som naturreservat och 
gjort många satsningar för just barn och 
unga, inte minst med guidningar, säger 
Anna Avilov, naturvårdschef i Huddinge 
kommun.

Priset på 50 000 kronor ska användas 
till kommunens kommande friluftsarbete.

Läs mer på huddinge.se.

åretS frILuftSKoMMuN!
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det byggs överallt i huddinge 
kommun, bland annat i Kungens 
kurva och flemingsberg.
Spindlarna i nätet för det 
som planeras är kommunens 
planarkitekter som leder en rad 
spännande projekt.
eftersom det händer så mycket 
utökas plansektionen med 
sex planarkitekter och två 
miljöplanerare.

– Jag har ett jätteroligt och intressant jobb 
som berör alla på ett eller annat sätt. Som 
planarkitekt är du med och skapar något 
långsiktigt och kan påverka i både stort 
och smått, säger planarkitekten Maria 
Kjell-Andrén, 28 år, som förutom arkitek-
tur även intresserar sig för vad som händer 
mellan olika byggnader och områden.

 
Strategisk och konkret planering
Hon har flera års högskolestudier i arki-
tektur, visualisering och kommunikation 
bakom sig. Hon har även pluggat urban 
och regional planering vid KTH. 

2013 var hon trainee på Huddinge kom-
muns plansektion och året därpå fick hon 
fast jobb.

– En kommun har mycket att säga till 
om när ett område ska utformas och 
bebyggas. Planarkitekter bestämmer inte 
reglerna men vi är en viktig del i bedöm-
ningen om vad som är lämpligt och inte 
utifrån de regler och planer som finns. 
Samtidigt ska vi inte reglera mer än vad 
som behövs, säger kollegan Björn Gyl-
lensten, 27 år.

– Vi tar bland annat fram planer över 
områden som ska bebyggas, lägger in 
bestämmelser om vad som får och inte 
får göras, reglerar hur mark- och vatten-
områden får användas, och håller i 
trådarna.

Björn Gyllensten är precis som Maria 
Kjell-Andrén planarkitekt och kom 
nyligen till Huddinge kommun efter uni-
versitetsstudier i samhällsplanering och 

planarkitektsjobb hos Nykvarns kommun. 
Han blev tidigt intresserad av samhälls-
planering och arkitektur via artiklar om 

exploatering och detaljplaner. Precis som 
Maria Kjell-Andrén brukar han tipsa både 
kompisar och andra om planarkitektyrket.

Vårt Huddinge #2 20174

NYHETER

 Det är full fart på byggandet i Huddinge kommun och mer är på gång, 
bland annat helt nya stadsdelar och Spårväg syd. Rekrytering av nya medarbetare  
inom samhällsbyggnad pågår för fullt. ”Ett jätteroligt och intressant jobb”, säger 
planarkitekterna Björn Gyllensten och Maria Kjell-Andrén.

Viktiga kuggar i Huddinges utveckling

Planarkitekterna Björn Gyllensten och Maria Kjell-Andrén är med och utvecklar Huddinge.



– Du får möjlighet att kombinera strate-
gisk planering med konkret och fysisk pla-
nering. Det går kanske inte alltid så snabbt, 

det kan ta flera år att ta fram en detaljplan, 
men du får möjlighet att vara med och 
skapa något långsiktigt, säger han.

– Du har helt andra möjligheter att 
påverka eftersom du, på kommunens 
uppdrag, är beställare av det som ska ske i 
ett område.

– Det är många intressen som ska vägas 
samman, fyller Maria Kjell-Andrén i. 
Exploatören, kommunen, medborgare, 
företagare, politik, trafik, miljö – det kan 
vara svårt att göra alla nöjda.

grundplan för ny stadsdel
De hjälps åt med att plocka fram kartor 
och ritningar över en obebyggd hörntomt 
i Flemingsbergsdalen intill Ica Maxi. Där 
vill en exploatör bygga 230 bostäder med 
handel på gatuplan och 70 vårdplatser för 
äldre.

– Nu sätter vi så att säga grundplanen 
för en helt ny stadsdel som i dag bara 
omfattar Ica Maxi, en sporthall och ett 
begränsat antal bostäder, men det finns 
stora planer för området. Det ger en viss 
stolthetskänsla att få vara en del av detta, 
säger Björn Gyllensten och berättar att 
han brukar åka och titta hur det blev när 
en detaljplan han har varit involverad i har 
blivit verklighet.

Eftersom det händer mycket på många 
platser i kommunen pågår en rekryte-
ringskampanj för att locka fler medarbe-
tare till kommunens samhällsbyggnadsav-
delning. Det rör sig om 20-talet personer, 
varav åtta till plansektionen.

– Vi jobbar i projektgrupper på fyra fem 
personer. Vi bollar idéer fram och tillbaka, 
får hjälp av duktiga kollegor och driver 
fram projekten tillsammans. Det är ett 
roligt sätt att jobba, säger Maria Kjell-
Andrén och tillägger:

 – Projektgruppen brukar bestå av en 
planarkitekt, miljöplanerare, trafikpla-
nerare, exploateringsingenjör och ibland 
också en landskapsarkitekt.

MIKAEL JEPPE

fotnot: Det finns mer information 
om de lediga jobben och andra jobb 
hos Huddinge kommun på huddinge.se/
ledigajobb.
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Viktiga kuggar i Huddinges utveckling

Planarkitekterna Björn Gyllensten och Maria Kjell-Andrén är med och utvecklar Huddinge.
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Sibel fann sin 
dröm i Nytorp

en biltur i huddinge 
slutade med att under- och 
mentalsköterskan Sibel Özkan 
blev ägare till café Nytorp i 
gömmarens naturreservat.
hon har stora planer för det lilla 
cafét som uppskattas av både 
grannar och kunder.
– Jag älskar det här, säger hon. 

Efter många år i ”exil” i Botkyrka åter-
vände Sibel Özkan i fjol till kommunen 
där hon föddes för 42 år sedan: Huddinge. 
Med man och fyra barn. 

För att lära känna nya hemkommu-
nen lite bättre tog hon en biltur med sin 
man och hamnade av en slump vid Café 
Nytorp som var stängt.

– Gud, vilket trevligt ställe, det här skulle 
vara något att jobba med, sa jag där vi 

satt på en bänk. ”Nu drömmer du igen”, 
fick jag till svar, berättar Sibel Özkan och 
skrattar.

Efter att ha återvänt till bostaden 
ringde hon upp den dåvarande ägaren och 
frågade om hon kunde tänka sig att sälja. 
Svaret blev nej.

– Då sa jag att hon gärna fick ringa mig 
om hon kom på andra tankar om tio år. 
Det dröjde bara två timmar, sedan ringde 
hon och bjöd in mig på en kopp kaffe. Det 
var i juni i fjol och 1 oktober öppnade vi.

familjen hjälper till
Sibel Özkan har fullt upp. Det är bara en 
halvtimme till öppningsdags; i det lilla 
köket sliter bland andra pappa Ahmet. Det 
ska bland annat bredas mackor, värmas 
hemlagad lasagne och linssoppa, kokas 
kaffe och fixas vaniljsås.

Sedan oktober i fjol håller hon öppet på 
lördagar och söndagar, men från och med 

1 maj kommer det att vara öppet alla dagar 
i veckan, vilket är en stor förändring mot 
hur det var förr då cafét bara hade öppet 
under sommarmånaderna. Det finns 
sittplatser både ute och inne.

– Jag ska försöka anordna någon form 
av evenemang varje månad: loppmarknad, 
traditionell trädgårdsmässa, julmark-
nad och så. På 1 maj blir det exempelvis 
livemusik säger Sibel Özkan och berättar 
att familjen hjälper till när den kan, men 
att det även krävs anställda för att ro runt 
verksamheten.

Hon är tjänstledig från jobbet som 
boendestödjare inom socialpsykiatrin.

– Jag är normalt sett inte den som vågar 
mig på sådant här. Särskilt inte med fyra 
barn i bagaget, men det känns bra. Jag 
ångrar inte för en sekund att jag tog steget.

Det finns mer information på Café 
Nytorps Facebooksida.

Sibel Özkan satsar för fullt på Café Nytorp vid Gamla Stockholmsvägen i Gömmarens naturreservat.

MIKAEL JEPPE
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Spårväg syd mellan 
flemingsberg och älvsjö 
genomförs som del i en 
stor kollektivtrafiksatsning 
som ska ge 100 000 nya
bostäder i Stockholms-
regionen.
det meddelade Sverige-
förhandlingen nyligen.
Staten, Stockholms läns
landsting, Stockholms
stad och huddinge 
kommun delar på 
investeringskostnaden på 
4,2 miljarder kronor.

Huddinge kommun åtar sig också 
att bygga 18 500 bostäder längs 
den cirka 17 kilometer långa 
sträckningen som ska gå mellan 
Flemingsberg och Älvsjö i södra 
Stockholm, via Masmo, Kungens 
kurva, Skärholmen och Fruängen. 

Det råder bred politisk enighet 
om satsningen.

– Spårväg syd kommer att ge folk 

bättre förutsättningar att resa håll-
bart och innebär att Huddinge får 
ett tillgängligt kollektivtrafiksystem 
att lita på, säger Malin Danielsson 
(L), kommunalråd med ansvar för 
samhällsbyggnadsfrågor, och berät-
tar hur allting började:

– Det är två år sedan jag och 
Daniel Dronjak uppvaktade lands-
tinget och sedan även Sverigeför-
handlingen, som då var inriktad 
på tunnelbana, för att påvisa 
potentialen i spårväg när det gäller 
utvecklingen i södra Stockholm. 
Det har varit hårt arbete, nästintill 
blod, svett och tårar, men nu är vi 
här. Det känns skönt!

Positivt besked
Daniel Dronjak (M), kommunsty-
relsens ordförande:

– Ett positivt besked för Huddinge-
borna och en rejäl vitamininjek-
tion för Huddinge och hela södra 
Stockholm, en tydlig signal om att 
vi är med i matchen och att mycket 
av tillväxten i regionen ska ske här. 
Spårväg syd möjliggör en fortsatt 
stark tillväxt i form av nya bostäder, 

en större och starkare arbetsmark-
nad och ett växande näringsliv.

Sara Heelge Vikmång (S), grupp-
ledare och kommunalråd i opposi-
tion, är inne på samma linje:

– Spårväg syd kommer att göra 
Huddinge mer attraktivt och stärka 
kommunen långsiktigt. Det skapar 
långsiktiga förutsättningar att 
stärka Huddinge med fler bostäder, 
arbetsplatser och bättre möjligheter 
att resa kollektivt, säger hon.

Satsningen som offentliggjor-
des 30 mars efter en längre tids 
förhandlingar omfattar förutom 
Spårväg syd även en ny tunnelbana 
mellan Älvsjö och Fridhemsplan, en 
ny tunnelbanestation vid Hagalund, 
förlängd Roslagsbana till T-centra-
len via Odenplan och 100 370 nya 
bostäder fram till 2035.

Byggstart för den nya kollektiv-
trafiken kommer att ske senast år 
2026. Staten öppnar dock upp för 
en tidigareläggning om landsting 
och kommun kommer överens.

MIKAEL JEPPE

fotnot: Mer information på  
huddinge.se och sll.se/sparvagsyd.

Mer oM 
SverIge-
fÖrhaNd-
LINgeN

Sverigeför-
handlingen tar 
på regering-
ens uppdrag 
fram förslag 
till nationellt 
viktiga infra-
strukturprojekt 
som kan ge 
100 000 nya 
bostäder fram 
till 2035, men 
också en bättre 
arbetsmarknad 
och ett hållbart 
resande. 

Äntligen grönt ljus
för Spårväg syd

Nu är det bestämt: Spårväg syd ska byggas. Bilden är ett fotomontage.

SKärhoLMeN
SegeLtorP

fLeMINgSBerg

MaSMo

LovISeBerg

fruäNgeN
äLvSJÖ

KuNgeNS Kurva



ett trevligare och tryggare 
Skogås.
det är målet för projektet 
tillsammans för Skogås 
som startar i sommar.
70-talet ungdomar ska 
hjälpas åt med att snygga 
till i centrum och i olika 
bostadsområden och 
också ta sig an projekt som 
lämnar mer bestående 
avtryck.

– Det kan handla om att mura 
grillplatser, bygga beachvolleyplaner 
eller annat. Exakt vad har vi inte 
bestämt ännu, det beror lite grand 
på vad som efterfrågas av de boende, 
säger Anna Engström, projektledare 
för Tillsammans för Skogås.

– Den som har förslag på vad vi 
kan göra får jättegärna höra av sig.

Tillsammans-projekt bedrivs 
sedan tidigare med framgång i både 
Vårby gård och Flemingsberg. Cirka 
230 ungdomar kommer under som-
maren att jobba med trivsel- och 
trygghetsskapande åtgärder i områ-
dena, varav cirka 70 i Skogås. Det 
handlar bland annat om att under 
ett antal veckor rensa ogräs, måla 
staket och att laga parkbänkar. 

– Det sker inom ramen för 
kommunens feriepraktik, men vi 
samverkar även med fastighetsägare, 
brandförsvar och andra, säger Anna 
Engström och berättar att frukost-
mötet som nyligen anordnades 
inför projektstarten i Skogås var 
mycket välbesökt.

– Ett 30-tal representanter för 

föreningar, kommun och näringsliv 
dök upp. Det visar att projektet är 
efterfrågat och efterlängtat.

Lärprocess
Tillsammans för Skogås riktar sig 
till ungdomar som ska börja ettan 
eller tvåan på gymnasiet till hösten. 
Gruppledarna är något äldre och 
har varit med förr.

– Tillsammans för Vårby startade 
2013, två år senare drog vi igång i 
Flemingsberg – vi har lärt oss en hel 
del på vägen, bland annat att vi inte 
behöver detaljstyra så mycket. Ju 
mer vi släpper, desto mer växer de 
som är med, säger Daniel Eidhagen, 
projektledare i Tillsammans-verk-
samheten. 

Superbra för Skogås
Huddinge kommun och Huge 
Fastigheter är med och finansierar 
projektet i Skogås. På sina håll har 
även privata fastighetsägare gått in. 

– Det här är superbra för våra 
områden. Det är våra hyresgästers 
barn som får hjälpa till där de bor 
och förhoppningsvis fortsätter de 
att bo hos oss när de flyttar hemi-
från, säger Månika Pettersson, Huge 
Fastigheter.

Anna Engström berättar att det 
är kommunen som bestämmer 
vilka ungdomar som ska vara med 
och att alla får betalt.

– Sedan får de arbetslivserfaren-
het och lär sig samarbeta. Dessutom 
kommer Södertörns brandförsvars-
förbund att utbilda ungdomarna i 
hjärt-lungräddning, första hjälpen 
och brandskydd, säger hon. 

MIKAEL JEPPE

TILLSAMMANS FÖR SKOGÅS

Tillsammans
– nu även 
i Skogås!

fotnot:  
Tillsammans 
för Skogås 
håller under 
sommaren till 
i en lokal på 
Fäbodvägen 
46. Det finns 
mer infor-
mation om 
Tillsammans 
för Skogås på 
både Facebook 
och Instagram. 
Det gäller även 
projekten i 
Vårby gård och 
Flemingsberg.
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TILLSAMMANS FÖR SKOGÅS

Anna Engström och 
Daniel Eidhagen drar 
igång Tillsammans för 
Skogås.
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NORMKRITIK I FÖRSKOLAN

rödis har inga fötter att sätta 
strumporna på så han har 
dem på händerna. gulis byter 
kön efter humör, ibland vill 
han vara flicka och ibland 
pojke. rödis och gulis är två av 
regnbågsbarnen som hjälper 
till att förebygga diskriminering 
och kränkande behandling på 
förskolan tråget i Kästa. 

– Som pedagog tror man att det sitter i 
ryggmärgen att tänka på hur man förhål-
ler sig till barnen, ändå händer det att man 
talar till de yngre barnen i en annan ton 
eller säger ”pojkar” och ”flickor” istället 
för att se individerna och säga deras namn, 
säger pedagogen Klara Chahine. 

Bemötande
Förskolorna i Huddinge arbetar med 
normkritisk pedagogik för att uppmärk-
samma normer som styr hur vi bemö-
ter varandra. Pedagogikens mål är att 
inkludera alla barn utifrån förmågor och 
egenskaper istället för kön och ålder.

I sitt arbete med pedagogiken tar 
avdelningen Stjärnan på förskolan i Kästa 
hjälp av barnens intresse för regnbågen. 
Varje färg i regnbågen symboliseras av 
ett gosedjur som barnen har fått ge olika 
egenskaper, ålder och kön. På så sätt får 
gosedjuren symbolisera att människor 
finns i många former och färger, att det är 
okej att tycka olika och vara olika men att 
man måste respektera varandra. 

Ett av gosedjuren är Rödis som saknar 
ben vilket får barnen att komma med 
förslag på hur man ska ta sig fram när 
man inte kan gå. 

Lilis är döv vilket gör att barnen får 
användning för teckentolkning som de är 
bekanta med sedan tidigare. Gulis kallas 
för hen av barnen och har olika kön olika 
dagar och älskar att dansa balett oavsett 
om han är pojke eller flicka. 

– Det hjälper pojkar som inte vågat ta 
steget över könsgränsen att dansa, säger 
pedagogen Alwan Mahmod.

regnbågens färger
När det var Halloween pryddes förskolan 
av fladdermöss i regnbågens alla färger 
och i luciatåget var både pojkar och flickor 

lucior, stjärngossar och tomtar. Regnbågs-
barnens olika egenskaper och förmågor 
gör det enklare för barnen att göra fria val, 
lösa konflikter och ta upp svåra ämnen.

– Att tycka om spöken kan vara något 
man skäms för men om ett av regnbågs-
barnen säger att det gillar spöken så accep-

teras det av alla och man vågar säga att 
man också gör det, säger Alwan Mahmod.

Regnbågsbarnen är också med när 
förskolan arbetar med olika ämnen som 
naturvetenskap, matematik och geografi. 
Det är ett levande tema som genomsyrar 
vardagen. Barnen ritar teckningar till 

Regnbågsbarn i alla former

Avdelningen Stjärnan använder sig av gosedjur med färger från regnbågen för att visa att människor    finns i många färger och former. 
Här leker från vänster: Elliot, bakom Elliot syns delvis Destinee, Johannes, pedagogerna Alwan och       Sari. Framför Sari sitter Enis, Emma 
och pedagogen Klara. Längst till höger sitter Love.
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regnbågsbarnen, läser sagor för dem, byg-
ger hus och allehanda rekvisita.

– Det är så roligt, både barn och personal 
lever med regnbågsbarnen och är nyfikna 
på hur projektet ska utvecklas vidare, säger 
Klara Chahine.

KRISTINA EDER

Regnbågsbarn i alla former

Kort efter att Lisa börjat 
skolan kom hon hem och 
var ledsen. Kompisarna 
tyckte inte hon skulle leka 
med sin killkompis för 
tjejer leker inte med killar. 

– Vi jobbar med normkritisk peda-
gogik för att alla barn ska kunna 
vara som de vill vara, på många 
olika sätt och till exempel få leka 
med vem de vill utan att känna sig 
begränsade, säger Tomas Granberg, 
utvecklingspedagog med normkri-
tisk inriktning. 

Sedan några år tillbaka arbe-
tar förskolorna i Huddinge med 
normkritisk pedagogik. Pedagoger 
utbildas fortlöpande och det finns 
ett nätverk som träffas regelbundet 
där man bland annat tar upp fråge-
ställningar som kommer upp i det 
dagliga arbetet.

– Det finns normer i samhället 
som begränsar handlingsutrym-
met för våra barn. Vi vill istället 
utöka deras handlingsutrymme 
och motverka diskriminering och 
främja lika rättigheter och möjlig-
heter oavsett kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsätt-
ning, sexuell läggning eller ålder, 
säger Anna Holmgren, pedagogisk 
handledare och utvecklingspedagog 

med normkritisk inriktning. 
Hon poängterar att det inte 

handlar om att ta bort någonting 
utan tvärtom. Tjejer kan visst ha 
rosa tyllkjolar men de kan också 
klä sig som Spiderman om de vill. 
Och killar får både spela fotboll och 
dansa balett om de så önskar.

tar tid att förändra
Att ändra normer som begränsar 
tar tid.

– Syftet är inte att ändra hela 
verksamheter utan att vi genom 
mikrohandlingar blir mer med-
vetna om budskap i, exempelvis, lit-
teratur, lekar och bilder säger Anna 
Holmgren. Tomas nämner som 
exempel en populär barnbok där de 
onda porträtteras med stereotypt 
österländskt utseende. 

– Läser man böcker med den 
typen av innehåll är det särskilt 
viktigt med boksamtal för att 
utveckla barnens förmåga att kunna 
reflektera omkring normer, särskilt 
normer som utesluter och diskri-
minerar.

Förskolans läroplan poängterar 
allas lika värde.

– Arbetet med normkritisk 
pedagogik innefattar inte bara 
barnen utan även personal och 
vårdnadshavare. Det handlar om att 
få människor att må bra, att alla ska 
känna sig sedda. 

KRISTINA EDER

”Syftet med normkritisk pedagogik är att få människor att må bra, att alla ska 
känna sig sedda”, säger Anna Holmgren och Tomas Granberg.

Normkritik ger alla plats

Avdelningen Stjärnan använder sig av gosedjur med färger från regnbågen för att visa att människor    finns i många färger och former. 
Här leker från vänster: Elliot, bakom Elliot syns delvis Destinee, Johannes, pedagogerna Alwan och       Sari. Framför Sari sitter Enis, Emma 
och pedagogen Klara. Längst till höger sitter Love.
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HUDDINGE ENTERPRIZE

åretS uf-eLev: Cynthia Ohenhen 
är en riktig entreprenör som har 
en tydlig vision med företagandet. 
På ett proffsigt och engagerat sätt 
ansvarar hon för olika samarbeten 
med andra företag och evenemang. 
Hon drev CookieJars UF med stort 
hjärta och vilja, vilket lett till att 
företaget har uppmärksammats 
långt utanför Östra gymnasiet. 

Hennes vision gör att företaget 
utvecklas varje vecka med nya 
planer och mål. 

Årets UF-elev har redan en välut-
vecklad social- och teknisk kompe-
tens som sprider en god anda som 
ett helt företags framgång vilar på 
tillsammans med allas insats, enga-
gemang och samarbete. 

huddINgeS StoLthet: Genom 
att öppna dörrar, ta bort trösklar 
och sudda ut gränser med en boll 
som är lika rund och gränslös som 

planeten vi alla delar har Jonas 
Morin fått en förening att växa 
och samlat människor med minst 
80 olika nationaliteter. Genom att 
behandla människor respektfullt 
och likvärdigt och ställa upp för alla 
sprider han värme, glädje, delaktig-
het och engagemang. 

åretS fÖretagare I huddINge 
2017:  Oavsett om ni gläds över rent 
dricksvatten i kranarna här i Hud-
dinge, eller över att det finns gott 
om fungerande snökanoner i den 
svenska fjällvärlden, kan årets pris-
tagare med mycket stor sannolikhet 
ha med saken att göra.

Med över 38 år som egenfö-
retagare i branschen har Mikael 
Andersson – IMA Pumpservice AB – 
hunnit sälja, installera och under-
hålla väldigt mycket av det som gör 
att vardagen fungerar för oss andra.

Faktum är att både Karins 

Lasagne från Dafgårds och kyl-
vattnet till svenska kärnkraftverk, 
pumpas fram med rätt tryck tack 
vare honom.

Det senaste året har han även 
genomfört strategiska uppköp 
av bolag i samma bransch med 
framgångsrikt övertag av personal 
och kunder.

Årets pristagare är en sann 
entreprenör, som med god mar-
ginal lever upp till löftena på sin 
hemsida: trygghet, kompetens och 
lyhördhet.

 
åretS NyfÖretagare: Cecilia 
Gruvberger, Writelin AB, har gått 
från bankvärlden till att nu ha hittat 
sin nisch inom nya tekniker. Nu 
har hon förverkligat sin dröm, som 
var att starta och driva sina egna 
företag.

Hon har bland annat med hjälp 
av sin egen erfarenhet startat ett 

Årets Företa-
gare: Mikael 
Andersson, IMA 
Pumpservice AB.

Mycket att fira på årets festkväll

det fanns extra mycket att fira på årets stora festkväll för det lokala 
näringslivet – huddinge enterprize – i folkes 31 mars. förutom att hylla 
bland annat årets företagare och huddinges stolthet kunde företagare och 
beslutsfattare även glädjas åt att återigen vara årets uf-kommun och att 
Spårväg syd äntligen fått grönt ljus. här är motiveringarna!

Huddinges  
stolthet: Jonas 
Morin.

Entreprenör-
skapspriset gick 
till Peter Eklund, 
Tirfing AB.

Årets nyföre-
tagare: Cecilia 
Gruvberger, 
Writelin AB.

Alla pristagarna tillsammans med Vesna Jovic, före detta kommundirektör, Daniel Dronjak, kommunstyrelsens 
ordförande, Christina Eklund, ordförande i gymnasienämnden, Olle Forsberg, ordförande i Företagarna Huddinge, 
och Inger Wickbom, verksamhetsansvarig för Nyföretagarcentrum Botkyrka-Huddinge. 



13Vårt Huddinge #2 2017

HUDDINGE ENTERPRIZE

Vi har ställt frågan  
”Hur ska vi få unga 
och andra utanför 
arbetsmarknaden i 
jobb?” till alla partier 
i kommunfullmäktige. 
Fem svarar i detta  
nummer och övriga 
fem svarar på samma 
fråga i nästa nummer.  

Fler svar på sidorna 
15 och 25!

Kristdemokraterna 
huddinge.kristdemokraterna.se

Karl henriksson (KD)
karl.henriksson@huddinge.se
– För att få in fler på arbetsmarkna-
den tror vi kristdemokrater att sam-
arbetet mellan kommunen och det 
lokala näringslivet spelar en viktig 
roll. Konkret innebär det lärlings-
utbildningar, praktikplatser och 
goda förutsättningar att etablera sig 
i kommunen. Även introduktions-
anställningar för personer långt 
ifrån arbetsmarknaden är viktiga. 
Det betyder att lönen under en 
tid är lägre än kollektivavtalsenlig 
ingångslön men ger en anställning 
som också innehåller utbildning 

eller arbets-
träning. 

Mycket att fira på årets festkväll
Årets UF-elev Cynthia Ohenhen prisas av kommunstyrelseordförande 
Daniel Dronjak.

företag där en digital plattform kan 
visa din livshistoria och samtidigt 
skapa nutidshistoria. 

På ett förträffligt sätt har hon 
också i ett team skapat ett mjuk-
varubolag där fokus är utveckling 
och tjänster inom den nya tekniken 
Virtual Reality.

Hon har siktet inställt på att 
lyckas i sitt entreprenörskap och 
hon vill vara en god förebild för 
andra.

Med stor entusiasm, hög kom-
petens och med ett professionellt 
förhållande till sina verksamheter 
och till sina kunder kommer hon 
att ha alla förutsättningar att lyckas 
i sitt företagande. 

eNtrePreNÖrSKaPSPrISet: 
Peter Eklund, Tirfing AB, har under 
många år varit en betydande resurs 
för Huddinges UF-elever genom 
sitt juryarbete för riskkapitalisterna, 

under den lokala mässan Ung och 
företagsam i Huddinge. 

I mötena med Peter har våra 
ungdomar fått lära sig hur man tar 
initiativ och hur man presenterar 
sig själv och sin produkt.

Hans kunskap och kompetens är 
värdefull för Huddinges UF-elever 
att ta del av. 

Hans coachande sätt och rådgi-
vande förmåga är ovärderlig – allt 
i syfte att ge våra ungdomar en 
inblick i hur företag fungerar och 
utvecklas

Peter har hjälpt ungdomarna 
att växa som människor och hans 
engagemang kommer från hjärtat.

Genom sin övertygelse om och 
förståelse för att samverkan mellan 
skola och arbetsliv berikar Hud-
dinges elever har Peter Eklund i 
allra högsta grad bidragit med 
sin handlingskraft och rustat våra 
ungdomar för livet.

FOTO eMiL anDerSSon

Hur ska vi få unga  
och andra utanför 
arbetsmarknaden 
i jobb?
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ÅRETS UF-KOMMUN

huddinge har för andra  
gången tilldelats pris  
som årets uf-kommun  
i Stockholms län.

– Jätteroligt! Jag tror att näringsli-
vets starka engagemang, att poli-
tiker, rektorer och lärare tycker att 
det är viktigt och att vi jobbar med 
UF även i grundskolan är grunden 
till framgången, säger Pia Forsberg, 
näringslivschef i Huddinge kom-
mun.

Huddinge kommun har ökat 
antalet UF-elever med 34 pro-
cent och återerövrat titeln Årets 
UF-kommun i konkurrens med 25 
andra kommuner i länet.

– Vi har legat bland de bästa kom-
munerna i flera år men ramlade ner 
till tolfte plats förra året. Nu har 
vi tagit revansch och det är i topp 
vi ska ligga, säger Helena Näslund, 
tillförordnad utbildningsdirektör 
i Huddinge kommun. Precis som 
näringslivschefen tror hon att det 
stora engagemanget från lärare, 
elever och näringsliv är grunden till 
framgången.

– Vår mässa Ung och företags-
sam, som ger eleverna möjlighet 
att komma utanför skolans väggar, 
och att det finns en kraftfull och 
långsiktig politisk vilja att satsa 
på UF bidrar förstås också. Jag är 
superstolt över prestationen! 

KRISTINA EDER

huddinge 
är årets 
uf-kommun 
– igen!

Samverkan bakom framgången. Här ser vi Kerstin Gelfgren, verksamhetschef 
grundskolan, Jelena Drenjanin, ordförande i grundskolenämnden, Helena 
Näslund, tf utbildningsdirektör, Christina Eklund, ordförande i gymnasie-
nämnden, Michael Lindquist, utvecklingsledare, och Ann-Britt Sten Hodin, 
verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Sökes: Fler 
nattvandrare 
i Huddinge
oLycKor och Brott kan undvi-
kas när vuxna, föräldrar och äldre 
ungdomar rör sig ute bland barn 
och unga på helgkvällar. Nattvand-
ring gör även att många unga kän-
ner sig mer trygga.

Nattvandrarna söker dig – ung 
vuxen, förälder, vuxen med lokalt 
engagemang – som vill bli natt-
vandrare. Den som nattvandrar i 
Huddinge under 2017 får en bio-
biljett per gång och föreningar kan 
ansöka om medel för sitt bidrag till 
nattvandring.

Mer information om natt-
vandring i Huddinge eller just i 
ditt område lämnas av respektive 
nattvandrarförening.

Här kan du läsa mer eller anmäla 
intresse: huddinge.se/nattvandring. 
Du kan också höra av dig direkt till 
trygghet@huddinge.se som hjälper 
till att förmedla kontakt med när-
maste nattvandringsgrupp.

Håll koll via 
dator och tv
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 
24 april.

håll dig uppdaterad

i trygghets- och säkerhetsfrågor 

med trygghetsbrevet. 

Prenumerera genom att skicka 

e-post till trygghet@huddinge.se 

eller genom att gå in på 

huddinge.se/trygghet

häNg Med!
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Hur ska vi få unga  
och andra utanför 
arbetsmarknaden 
i jobb?

Sverigedemokraterna 
huddinge.sverigedemokraterna.se

Mats arkhem (SD)
mats.arkhem@huddinge.se
– Unga och personer utanför 
arbetsmarknaden kräver olika 
åtgärder. När det gäller våra unga 
är svaret: bättre, mer relevant 
och matchande utbildning som 
motsvarar marknadens behov och 
yrkesutbildning som leder till jobb. 
Alla ungdomar kan till exempel 
inte gå medialinjen när det finns ett 
skriande behov av personal inom 
vård, skola, omsorg, byggsektor, 
polis och försvar.
För personer långt utanför arbets-

marknaden behövs undervisning i 
svenska och 
mer lönsam-
het i att vara 
anställd än 
att gå på 
bidrag.

Nya bostäder, växande 
campus, ökad handel 
och ny stadskärna. det 
händer just nu massor 
av spännande saker 
i flemingsberg, men 
det planeras ännu mer 
framöver.
för att bättre kunna spegla 
allt det som händer har 
flemingsberg.se fått en 
rejäl ansiktslyftning och 
blivit mer av en sajt för 
platsmarknadsföring.

– Många är nyfikna på Flemings-
berg och nu får man en bättre 
översikt samtidigt som det går att 
klicka sig vidare till varje del-

område, säger Helena Lundberg, 
marknadskommunikationschef hos 
Huddinge kommun som ansvarar 
för webbplatsen.

Webbplats för alla
Nya flemingsberg.se lanserades 
under vecka 12 och riktar sig till 
alla som vill veta mer om utveck-
lingen i Flemingsberg.

– Även de som bor i området 
har glädje av webbplatsen. De kan 
följa med i utvecklingen av till 
exempel det nya centrumområde 
som utvecklas intill Flemingsbergs 
station – ett centrum som i handel, 
restauranger och caféer väntas bli 
minst lika stort som Liljeholmens 
centrum, säger Helena Lundberg. 

– Till detta kommer ett utbud av 
kultur, nöje och sportcenter. 

MIKAEL JEPPE

”Ny” webbportal 
för utvecklingen  
i Flemingsberg

Nya flemings-
berg.se lanse-
rades under 
vecka 12.

huddinge 
är årets 
uf-kommun 
– igen!

Liberalerna 
huddinge.liberalerna.se

Malin Danielsson (L)
malin.danielsson@huddinge.se
– Gör det billigare att våga anställa 
genom att erbjuda en ny anställ-
ningsform: Startjobb. Den skulle 
halvera arbetsgivarens kostnader 
och ersätta dagens subventionerade 
anställningar och deras blanket-
ter och krångel. I Huddinge vill vi 
fortsätta jobba med ”100 Hud-
dingejobb” där personer utan jobb 
får anställning i kommunen och på 
så vis får erfarenhet och referenser. 
Och så måste vi satsa på utbildning 
anpassad efter varje per-
sons behov, oavsett 
om man behöver 
extra stöd eller 
extra uppgifter.
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”alla barn är våra barn”
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”alla barn är våra barn”

– vi måste sluta tänka ”min son – din son”. 
vi måste agera som om alla barn vore våra 
barn. Jag tror allt börjar där, säger ceren 
Sayal som växt upp i vårby. 
På två år har hon mist tio kompisar genom 
dödligt våld.



Ceren Sayal är 27 och har många 
ljusa minnen från sin uppväxt.

– För mig är förorten gemen-
skap och massor av kärlek. Alla vi 
som bodde där under 90-talet och 
början på 2000-talet var som en 
stor familj. När grannarna grillade 
tvingade de mig att äta för de tyckte 
jag var för smal. Vi kunde vara ute 
till sent på kvällarna utan att någon 
behövde vara orolig för att något 
skulle hända, säger Ceren. 

Ceren har startat en förening 
för att mobilisera mot våldet bland 
unga.

– Jag kände att jag måste göra 
något för ungdomarna i Vårby och 
tanken var att föreningen ska ha en 
skarp antivåldsprofil och drivas av 
unga som får känna sig delaktiga 
och vara med och påverka. Men 
nu har det växt och vi gör mycket 
annat också, bland annat ordnar vi 
demonstrationer mot våldet.

Ceren Sayal utbildar sig till 
fritidsledare och jobbar som tim-
anställd på en fritidsgård, men inte 
i Vårby.

– Mitt samvete säger att jag ska 
jobba i Vårby, jag känner att jag 
måste vara där för ungdomarna. 
Just nu bor jag i Fruängen men jag 
ska flytta tillbaka till Vårby. Föror-
ten har gett mig så mycket bra att 
jag vill ge något tillbaka.

Men just nu är det tungt. Ceren 
säger att hon känner sig ”utmat-
tad i huvudet”. Det är i början av 
mars och på två dygn har fem unga 
mördats i Stockholmsområdet. En 
av dem var kompis till Ceren.

Många orsaker
Knark fanns också när Ceren växte 
upp men då var det inte orsak till 
konflikter på samma sätt som i dag.

– För många börjar det med att 
de röker, så kan de inte betala och 
börjar sälja själva. Sedan är de inne 
i det.

– De äldre kriminella kan vi inte 
påverka. Vår uppgift som vuxna 
är att ta tag i dem som är 15, 16 år 

Ceren Sayal 
planerar att 
flytta tillbaka 
till Vårby.

De lyssnar bara 
man visar att man 
verkligen bryr sig.

>
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så de inte ser upp till de kriminella. 
Egentligen är det så tragiskt, det 
finns många orsaker till att det går 
fel men många av dem har inga 
förebilder, säger Ceren.

Ceren har ett stort nätverk och 
vet att många unga får höra att de 
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Ceren Sayal mobiliserar 
mot ungdomsvåldet

inte duger, att de aldrig kommer att 
lyckas.

– Det är tufft, får du höra det 
tillräckligt ofta tror du på det.

Att det är svårt att få ett arbete 
har Ceren egen erfarenhet av. 

– Ska jag vara helt ärlig har det 

varit oerhört svårt att hitta ett jobb 
trots att jag gått skräddarsydda 
utbildningar. Du måste kämpa och 
sälja in dig själv men många kan 
inte ta det och ger upp och skiter i 
allt. De söker inte hjälp för de tror 
inte det finns någon att få.

Ibland får Ceren höra att hon 
som ung tjej inte kan få dem som 
hamnat på glid att lyssna.

– Men det kan jag, jag får massor 
av respekt och kärlek. De lyssnar 
bara man visar att man verkligen 
bryr sig.
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SOLENERGI

Jaan ruusa i Stuvsta har 
haft solpaneler på taket 
sedan 2011.
– anläggningen levererar 
energi även en molnig 
vinterdag så länge 
panelerna är snöfria, inte 
mycket men lite grand, 
säger han. 

Småhuset i Stuvsta är på 200 kva-
dratmeter och värmdes tidigare upp 
med el och vedeldning. Numera har 
han även installerat en luftvärme-
pump på övervåningen.

355 000 blev 155 000
2009 bestämde Jaan Ruusa sig för 
att skaffa solpaneler. Det var frågan 
om en investering på cirka 155 000 
kronor sedan statsbidraget på  
200 000 kronor räknats av.

– Jag tror inte jag någonsin kom-
mer att få tillbaka hela summan jag 
investerade, men det handlar inte 
bara om pengar. Solpaneler ligger 
i takt med tiden, säger Jaan Ruusa 
som även tänker på miljön när det 
gäller val av bil.

– Jag kör en gasbil.
 

fungerar bra
Efter en del inkörningsproblem 
med omvandlaren fungerar anlägg-
ningen, som är på 4 000 kilowat-
timmar, som den ska. Den levererar 
energi året om.

– En solig sommardag rör det sig 
om 10–20 kilowattimmar och då 
kan jag även köra ut en del på nätet, 
men får då betala nätavgifter.

– Jag förknippade tidigare solpa-
neler med soliga medelhavsländer, 
inte med ett vinterland som Sverige, 
men faktum är att det fungerar hur 
bra som helst.

MIKAEL JEPPE

Hos Jaan värmer solen året om
– även en 
molnig 
vinterdag
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Hos Jaan värmer solen året om
SOLENERGI

Karta visar 
solenergin 
på taken
hur mycket solenergi 
når ditt tak? Solkartan  
på energiradgivningen.se 
har svaret.
– Där kan du söka efter ditt hus, 
klicka på taket och se hur stor po-
tentialen för solel och solvärme är i 
kilowattimmar per år, säger Jonna 
Lindström, energi- och klimat-
rådgivare på Huddinge kommuns 
natur- och byggnadsförvaltning. 

Solkartan baseras på laserinskan-
nade kartor och solinstrålnings-
data från SMHI. Den tar hänsyn 
till skugga men inte till eventuell 
vegetation. Solkartan visar mäng-
den solinstrålning på taken i tre 
energiklasser.

– Den visar hur mycket solenergi 
som når varje tak och då går det att 
göra en bedömning av om det är 
lämpligt att installera solfångare el-
ler solceller, säger Jonna Lindström 
och berättar att inte krävs bygglov 
så länge solpanelerna ligger i små-
hustakets lutning.

– Den är ett bra verktyg även om 
man inte får exakt information.

Kostnadsfria seminarier
Som privatperson går det att få 20 
procent av investeringskostnaden 
för en solpanelsanläggning i bidrag 
från länsstyrelsen, men årets pott är 
slut. Det kommer dock att tillföras 
mer pengar.

– Den som funderar över något 
får gärna höra av sig. Jag hjälper 
gärna till, säger Jonna Lindström 
och berättar att det anordnas kost-
nadsfria seminarier för den som är 
nyfiken på solenergi – från idé till 
färdig anläggning.

Nästa seminarium anordnas 8 
maj i Tyresö. 

fotnot: Jonna Lindström nås på 
08-535 365 33.

Jaan Ruusa 
framför huset 
med solpaneler.

MIKAEL JEPPE
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ungdomar som inte har gått 
klart gymnasiet erbjuds stöd 
inom ramen för kommunens 
aktivitetsansvar (Kaa).
det handlar främst om studie- 
och yrkesvägledning och 
fördjupad vägledning, men 
också om komvuxstudier för 
den som är under 20 år och 
har avslutat årskurs tre på 
gymnasiet.
Kaa-verksamheten utvecklas 
och ska nu bli både bredare och 
mer uppsökande.

– Det är till mig ungdomar, och föräldrar 
till ungdomar i målgruppen, kan vända sig 
och få råd, säger Marie Fors, studie- och 
yrkesvägledare inom KAA-verksamheten, 
och tillägger:

– KAA syftar till att få ungdomar mellan 
16 och 20 år att börja på gymnasiet, att 
avsluta en påbörjad utbildning eller att 
komplettera ämnen där man saknar betyg. 
Det kan också handla om att lotsa ungdo-

mar vidare till arbete eller annat stöd, men 
prioritet ett är gymnasiestudier. 

Ungdomsarbetslösheten är hög. Marie 
Fors konstaterar att nästan alla unga 
arbetslösa har en sak gemensamt: de 
har ingen gymnasieexamen. I Huddinge 
rör det sig om cirka 500 ungdomar som 
antingen helt ratat gymnasiet, hoppat av 
gymnasiet eller saknar betyg i vissa ämnen. 
De är alla berättigade till KAA-stöd; finns 
det även psykisk ohälsa med i bilden kan 
Lyra, som riktar sig till den som är 18–29 
år, hjälpa till.

– Avhoppen från gymnasiet beror i 
många fall på att man har valt fel utbild-
ning, bristande stöd eller på mobbning, 
säger Marie Fors.

Slussen
KAA-verksamheten delar lokaler med 
Slussen som drivs av Samordningsförbun-
det HBS – Huddinge, Botkyrka och Salem. 
Slussen arbetar med ungdomar mellan 
16 och 24 år som behöver extra stöd till 
arbete eller studier. Genom samverkan 
försöker man nå alla som riskerar att 
ramla mellan stolarna. 

KAA har utbildningsfokus, medan 

exempelvis Slussen hjälper till med att 
hitta jobb.

– Tillsammans försöker vi hitta en väg 
framåt utifrån vad individen vill göra, 
säger Marie Fors.

 
Kaa förstärker
KAA-verksamheten är mitt uppe i ett 
förändringsarbete som syftar till att utöka 
den uppsökande delen. Det kräver i sin tur 
förstärkning på personalsidan. 

Inom ramen för Samordningsförbun-
det HBS har det anställts två möjliggörare 
som ska söka upp och stötta ungdomar 
mellan 20 och 24 år på sociala medier. De 
kommer också att söka sig till platser där 
ungdomar håller till, exempelvis fritids-
gårdar.

– Jag jobbar i dag uppsökande via brev, 
men ett arbete pågår för att utveckla flera 
olika sätt att söka upp ungdomarna, säger 
Marie Fors.

MIKAEL JEPPE

fotnot: Marie Fors, studie- och yrkesväg-
ledare, håller till på Slussen på Kommunal-
vägen 1–5. Hon nås bland annat via mejl, 
marie.fors@huddinge.se.

”Den som är mellan 16 och 20 år och inte har slutfört sin gymnasieutbildning kan vända sig till mig för råd och stöd – även ungdomarnas 
föräldrar kan höra av sig”, säger Marie Fors, studie- och yrkesvägledare inom KAA-verksamheten.

Marie vägleder 
ungdomar vidare
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rikare stadsliv och bättre 
folkhälsa.
det är två uppenbara 
fördelar med cykling 
jämfört med andra 
transportslag.
11 maj anordnas cykelyran 
för att få ännu fler att ta 
cykeln och som tack till 
alla som redan trampar på 
för fullt.

På Stuvsta pendeltågsstation kom-
mer representanter från kommunen 
att dela ut presentpåsar till morgon-
pigga cyklister. Senare under dagen 
erbjuds gratis service på cykeln. Det 

sker även samarbete med Söder-
törns högskola som anordnar en 
cykeldag samma dag som yran.

– Jag och flera andra företrädare 
för kommunen kommer att finnas 
på plats för att svara på frågor och 
diskutera cykling, säger Jonas Ack-
ebo, medarbetare på kommunens 
trafik- och landskapssektion och 
projektledare för hållbart resande.

 
flerfaldigande av cykelresandet
Fyra procent av Huddingebornas 
resor sker med cykel. Fram till 2030 
ska cykelresorna utgöra 15 procent 
av det totala resandet. Det framgår 
av kommunens cykelplan som 
antogs av fullmäktige i fjol.

– Cykling ger minskade koldi-

oxidutsläpp och tar mindre plats 
än bilen som kräver mycket mer 
utrymme både när den rullar och 
står stilla. Cykeln bidrar till ett 
rikare stadsliv och en attraktivare 
stad och leder också till förbättrad 
folkhälsa, säger Jonas Ackebo och 
berättar att han försöker cykla så 
mycket han kan.

Cykelyran anordnas för andra 
gången och Huddinge kom-
muns ambition är att det ska bli 
ett årligen återkommande arrang-
emang.  

MIKAEL JEPPE

fotnot: Det finns mer information 
om både Cykelyran och cykelpla-
nen på huddinge.se.

Cykelyran ska få fler 
att resa hållbart

11 maj erbjuds cyklister gratis service på cykeln på Stuvsta pendeltågsstation. På plats för att berätta om både cykelkampanj och cykelplaner 
finns bland andra Jonas Ackebo, Huddinge kommun.

Mer oM 
cyKeLyraN

Cykelyran 
genomförs 11 
maj på Stuvsta 
pendeltågs- 
station  
kl. 6.30–9 och 
kl. 15–18.30, 
och på Söder-
törns högskolas 
campusområde 
kl. 10–14.
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drygt 400 personer deltog 
i everest challenge i 
flottsbrobacken 11 mars. 
de snabbaste tog sig 
igenom hinderbaneloppet 
på cirka två timmar medan 
andra behövde ytterligare 
en halvtimme på sig.

Antalet deltagare 
var färre än väntat, 
men det blev 
ändå en fantas-
tisk dag i och 
kring backen. 
Arrangörerna 
hade hoppats 
på snö och 
kyla – det blev 
strålande sol.

– Solen gav en 
perfekt inram-
ning, säger 
Tobias Coorle-
der, partnerutvecklare hos Everest 
Challenge.

– Utvärderingen som vi har gjort 
visar att deltagarna var otroligt 
nöjda och att banan var tuffare än 
vad många hade förväntat sig. På 
ett positivt sätt.

Stolta deltagare
Utvärderingen visar också att 
många var stolta över sin prestation 
och att de gärna är med nästa gång 

400 antog tuff utmaning

FOTO Johan 
boKStröM

”Hinderbanan 
var lika lång 
som Mount 
Everest är högt”, 
berättar Tobias 
Coorleder.

Ibland behövdes stegar för att ta sig 
över ”glaciärsprickorna”.

hinderbaneloppet anordnas.
– Det var lyckat och jag ser fram 

emot att börja planera nästa lopp. 
Det blir, som det ser ut nu, Flotts-
bro även 2018, men med en ny ban-
sträckning, säger Tobias Coorleder.

Tanken med Everest Challenge är 
att så långt det är möjligt efterlikna 
förhållandena på världens högsta 
berg. Hinderbaneloppet i Flottsbro 
var lika lång som Mount Everest är 
högt – 8 848 meter. Det gick uppför, 
utför, på tvären och över 40-talet 

svåra och jobbiga hinder. Fallhöj-
den var 600 meter. Tobias Coorleder 
konstaterar att bansnitslingen var 
lite svårtolkad på några ställen, vil-
ket skapade en del problem, särskilt 
för de grupper som sprang i mörker. 

– Det kommer att åtgärdas till 
nästa år, säger han.

MIKAEL JEPPE

fotnot: Det finns mer information 
på everestchallenge.se och på 
Facebook. 

Snart dags att 
planera nästa 
lopp i Flottsbro
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ingalill Söderberg (DP)
ingalill.soderberg@huddinge.se
– Det gäller att börja tidigt för att 
skapa ett intresse för arbete hos 
ungdomarna, inte minst nyanlända. 
Drevvikenpartiet vill återinföra 
PRAO i högstadiet och praktik även 
på de teoretiska gymnasieprogram-
men. Alla gymnasieungdomar 
som vill ska få sommarjobb. Det 
ger dem en chans att komma in på 
arbetsmarknaden och få rutiner.
Ett sätt att ta tillvara det stora 

intresset för ung företagsamhet, 
som Huddinge kommun är duktiga 
på, är att inrätta 
småföreta-
garscenter, likt 
Arena 143, 
även i Skogås.

400 antog tuff utmaning
Här dras en 
av deltagarna 
upp ur en 

”glaciärspricka”.
FOTO caLLe 

LinDGr en

När glaciärer 
spricker  
bildas stora 
fält med 
isblock, här 
simulerat 
med kabel-
trummor 
som delta-
garna tog sig 
över. 

Drevvikenpartiet 
drevvikenpartiet.se

Miljöpartiet 
mp.se/huddinge

Marica Lindblad (MP)
marica.lindblad@huddinge.se
– Arbetslösheten i Sverige är nu 
den lägsta på många år. Att sänka 
arbetslösheten är prioriterat för 
regeringen, i synnerhet bland unga 
och för dem som står längst bort 
från arbetsmarknaden. För att 
ytterligare minska arbetslösheten 
krävs tidiga insatser utifrån indivi-
dens egna behov och bättre samver-
kan mellan parterna på nationell, 
regional och lokal nivå. Utbildning, 
lärlings- och praktikplatser, samt 
fler insatser för långtidsarbetslösa 
är fortsatt viktiga 
satsningar,  
liksom  
lättnader 
för små-
företagare att 
nyanställa. 

Hur ska vi få unga  
och andra utanför 
arbetsmarknaden 
i jobb?
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Jazzsångerskan och revyartisten 
Meta roos har en central roll 
på årets huddinge Jazz & Blues-
festival 19–20 maj.
förutom att vara konferencier 
bjuder hon på guldkorn ur sitt 
hyllade ella fitzgerald-program.

– Ella var perfektionist, hon var magisk 
och fick det alltid att svänga oavsett om 
det var ballader eller upptempolåtar. Hon 
hade perfekt tajming, säger Meta Roos 
som precis som Ella är autodidakt, det vill 
säga självlärd.

– Det var Kjell Öhman som föreslog 
att jag skulle göra ett Ella-program. Jag 

behövde något att bita i och nu har jag 
jobbat med detta i tio års tid. Det är guld.

Meta Roos började som dansbands-
sångare och har bland annat turnerat i 
Europa med Rose Band. Hon har även 
medverkat som sångerska i olika filmer, 
bland annat sjöng hon ledmotivet ”En 
värld full av liv” i Disney-filmen Lejon-
kungen. 

1984 tog hon tjänstledigt från jobbet på 
Lindex och blev frilansande sångerska på 
heltid. 

Jazzen har tagit stor plats men även 
revyandet.

– Någon tvättäkta revyprimadonna har 
jag dock aldrig varit. Jag har alltid vägrat 
att sätta på mig nätstrumpor, stringtrosor 

och högklackat. Däremot har jag som 
revyarytist lärt att ta för mig mer på  
scenen. Det var en lärorik tid.

Kör så det ryker
Nu står hon inför två händelserika dagar 
i Sjödalsparken, men det är inte första 
gången hon medverkar i Huddinge Jazz & 
Blues.

– Jag var här med Kjell Öhman 2011. 
Det är en otroligt mysig festival, lagom 
stor. Jag gillar när det är lite mindre och 
intimt, säger Meta Roos som precis har 
fyllt 63 år vilket inte är någon ålder i jazz-
sammanhang.

– Jag kör så länge röst och kropp håller.
MIKAEL JEPPE

HUDDINGEDAGARNA MED JAZZ & BLUES

När den här intervjun görs i mars är det snöblandat regn i luften, men förhoppningen är att vädret ska visa sig från sin bästa sida under 
Huddingedagarna 19–20 maj. Meta Roos är konferencier för jazz- och bluesdelen av det späckade programmet.

Meta roos x 2 på årets
Huddinge Jazz & Blues
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När ellen andersson 
Quartet äntrar scenen 
i Sjödalsparken är det 
huddingebornas första 
möjlighet till närkontakt 
med ett av svensk jazz 
just nu mest hyllade unga 
grupper. 

Det utlovas klassiska låtar i modern 
tappning och med personlig touch.

– Gitarr, tummor och kontrabas 
ger utrymme för mig som vokalist. 
Det blir mer space i ljudbilden, 
säger Ellen Andersson.

Ellen Andersson och de tre kil-
larna i bandet träffades för två tre 
år sedan på Skurups folkhögskola. 
Debutplattan ”I’ll Be Seeing You” 
släpptes i fjol och fick bra recen-
sioner. Detsamma gäller gruppens 

liveframträdanden. Så här skriver 
en recensent: Ellen Andersson
Quartet vill hitta en personlig
väg där tradition möter nutid och
lägger stor vikt vid att vara fyra 
musiker på lika villkor, mer än en
vokalist med band”.

Gruppen samarbetar ofta med 
gästblåsare, både live och på skiva. 
På spelningen i Sjödalsparken med-
verkar exempelvis saxofonisten 
Nisse Sandström. 

– Det blir ett roligt och spännan-
de möte, säger Ellen Andersson.

HUDDINGEDAGARNA MED JAZZ & BLUES

eN hÖg och JäMN nivå utlovas på 
26:e upplagan av Huddinge Jazz & 
Blues i Sjödalsparken i Huddinge 
centrum.

– Nytt möter det gamla, svarar 
jazzföreningens Fredrik Magnusson 
på frågan om vad som känneteck-
nar årets festival.

– Bernt Rosengren representerar 
svensk urjazz och Ellen Andersson 
den moderna jazzen. På bluessidan 
är det kul att Roffe Wikström är 
tillbaka. Han kunde inte vara med i 
fjol på grund av sjukdom.

Fredrik Magnusson konstaterar 
att de mest positiva reaktionerna 
brukar komma när publiken känner 
igen sig.

– Vi gör detta för att vi och andra 
gillar jazz och blues. Vi försöker 
möta olika smakinriktningar men 
vänder oss samtidigt till en bred 
publik. Huddinge Jazz & Blues 
arrangeras av Huddinge jazzfören-
ing i samarbete med kommunen 

och riksförbundet Svensk Jazz. 
Det kostar ingenting att besöka 

festivalen. Det finns mer att läsa på 
jazzföreningens Facebooksida och 
på huddingejazz.com.

drop in- 
vigslar och 
prova på 
i parken
IK SÖdra Judo, fotbollsföreningen 
Sörskogens IF och Friskis & Svettis.

Det är tre av många föreningar 
som erbjuder prova på-aktiviteter 
i Sjödalsparken under Huddinge-
dagarna 20 maj.

Det blir också klättervägg, 
ponnyridning, loppis och rock-
konsert för barn och vuxna med 
Bröderna Lindgren och Friheten.

Precis som i fjol kan de som vill 
knyta de äktenskapliga banden gifta 
sig borgerligt i drop in-vigseltältet, 
men glöm inte att först ansöka om 
hindersprövning hos Skatteverket.

– Det kommer att finnas 
något för alla, säger Carin 
Löthwall, Huddinge kommuns 
eventkoordinator för 
Huddingedagarna. 

Det finns mer information på 
huddinge.se/huddingedagarna.

Ungt möter gammalt

Missa 
inte Ellen 
Andersson 
på Hud-
dinge Jazz
& Blues.

2015 sa Morgan Isaksson och Ann-
Christina Sparrelid ja till varandra 
i drop in-vigseltältet. De var först ut 
och har följts av många par sedan 
dess.

FOTO Satu 
KnaPe

Programmet 
i korthet
fredag 19 MaJ: Leo Lindbergs 
Trio, Cecilia Ringkvists Blues-
band, Roffe Wikström. 

LÖrdag 20 MaJ: Huddinge 
Big Band featuring Lars Jansson, 
Ellen Andersson Quartet – med 
gästsolist Nisse Sandström, Ken 
Peplowski Scandinavian Quar-
tet med Bernt Rosengren, Meta 
Roos sjunger Ella Fitzgerald, 
Erik Söderlind Trio med Lars 
Jansson, Stockholms storband 
Ekdahl/Bagge Big Band. 

Klassiska 
låtar i ny 
tappning
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– vi är alla lika, säger den amerikanska 
fotografen Martha cooper när hon går runt 
bland sina bilder på fullersta gård. 
Bilderna visar livet på New yorks gator under 
slutet av 70-talet. Sedan de togs har hon haft 
hela världen som arbetsfält och visat att 
skaparkraft är viktigt oavsett var vi bor 
i världen. 

Se världen 
med Marthas 
unika ögon

Martha Cooper ställer ut tidiga bilder från sin karriär på Fullersta Gård. 

I projektet 
Soweto/Sowebo 
visar Martha 
Cooper att livet 
i Sydafrikanska 
Soweto har 
många likheter 
med livet i 
Sowebo, förort 
till Baltimore. 
USA.
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Se världen 
med Marthas 
unika ögon

Martha Cooper ställer ut tidiga bilder från sin karriär på Fullersta Gård. FOTO aLice öberG

Martha Cooper föddes 1943 i 
Baltimore, USA, och bor idag i New 
York. Hon fascinerades tidigt av 
fotografi och redan som treåring 
var hon med när hennes far kopie-
rade bilder i mörkrummet. Hon 
utbildade sig till etnolog och reste 
i Sydostasien och Japan, överallt 
fanns kameran med. 

Under början av 1970-talet arbe-
tade hon på National Geographic 
och The Narragansett Times. Men 
hon ville till New York och anställ-
des i slutet av 70-talet som New 
York Posts första kvinnliga fotograf. 
På den tiden var New York en plats 
där arbetslöshet och drogmissbruk 
bredde ut sig. 

”att skapa och leka är viktigt”
Rån, misshandel och mord var 
vanligt. På väg från dagens uppdrag 
tog Martha för vana att knäppa 
resten av filmen i Alphabet City och 
en del av dessa fotografier visas nu i 
utställningen City Play på Fullersta 
gård. 

Bilderna visar en nergången 
stadsdel där barnen leker bland 
bilvrak och vuxna bygger små 
stugor och odlar på rivningstomter. 
Fotografierna förmedlar mycket 
glädje, skaparkraft och lek.

– Att skapa och leka är viktigt 
för oss människor, det är något vi 
alla har gemensamt, säger Martha 
Cooper. 

70-talets New york
Via barnen på gatorna i 70-talets 
New York kom hon i kontakt med 
Dondi, en av den tidens mästermå-
lare inom graffiti. Martha Cooper 
kom att skildra den tidiga graf-
fitikulturen och har sedan dess 
dokumenterat hiphopkulturen i 
hela världen.

– Bilderna i utställningen City 
Play berättar något annat i dag än 
när Martha Cooper tog dem. Hon 
har lyckats med konststycket att 
fånga företeelser i sin samtid som 
många år senare väcker fascination 
hos den som får ta del av hennes 
unika dokument, säger Peter Berg-
man, chef för Fullersta Gård.

KRISTINA EDER

fotnot: Utställningen City Play 
på Fullersta Gård pågår till 2 juli. 
Martha Cooper finns också på Ins-
tagram: #marthacoopergram.
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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
8–30/4

Kurt SIMoNS, 
geometrisk 
abstraktion 

– målningar, 
och MIScha BJÖrKrooS, 
Flygeln, Fullersta Gård, 
Fullerstagårdsväg 18. Öppet: 
lördag–söndag, kl. 12–16. Mer 
info: huddingekonstnarsklubb.
se, hkkvanner.se.

5/4–26/5
MadeLeINe eNgfeLdt–JuLIN: 
Naturens magi, ABF Huddinge, 
Konstgalleriet, Kommunalvägen 
26. Målningar i akryl och 
akvarell samt glaskonst. 
Madeleine Engfeldt-Julin hämtar 
sin inspiration från naturen. 
Hon har också en fascination 
för havet. På utställningen visar 
hon även en del av sin glaskonst. 
För mer info och öppettider: 
huddinge.abf.se.

22–23/4
”LILLa vårSaLoNgeN” 
kl. 12–16 , Magasinet, Juringe 
gård, Mäster Lorentz väg 3, 
Segeltorp. Anita Winberg 
debuterar med akvarellmåleri 
och Jane Barger har färg 
och form, rytm och rörelse 
som signum. Mer info: 
segeltorpkultur.se. 

25/4–14/5
KoNStutStäLLNINg med 
Konstföreningen Bellis, 
Mariakyrkan, Skogås centrum. 
Konstföreningen Bellis visar 
måleri med mera. För mer 
information och öppettidet, se 
belliskonst.se.

4–31/5
edMoN KhaLIL, ABF Huddinge, 
Konstgalleriet, Kommunalvägen 
26. Edmon Khalil är en 
konstnär som abetar med olika 
medier. I denna utställning 
visas abstrakta teckningar och 
akvarellmålningar som han 
har målat i regnskogen i Peru. 
Vernissage 4 maj kl. 17–19.
För mer info och öppettider: 
huddinge.abf.se.

6/5–21/5
JacQueS vINceNt, 
linoleumsnitt, och NIcoS 
terzIS, måleri, Flygeln, Fullersta 
Gård, Fullerstagårdsväg 18. 
Vernissage 6/5. Öppet: lördag–
söndag kl. 12–16. Mer info: 
huddingekonstnarsklubb.se, 
hkkvanner.se.

6–28/5
haNS KeLLerMaN, Litografiska 
Museet, Sundby Gård. Tittskåp, 
mobiler, tredimensionella 
litografier. Hans Kellerman 
är själv på plats och visar sina 
verk. Museet är extra öppet på 
lördagar under utställningstiden, 
förutom onsdagar och söndagar. 
Mer info: litografiskamuseet.se.

27/5–18/6
StINa WIrSéN, akvarell 
och  tusch, och SofIe 
LardNer-häggStrÖM, 
originalillustrationer i akvarell 
till Boken ”Hetty-Lo och 
Mormor Rut”, Flygeln i Fullersta 
Gård, Fullerstagårdsväg 18
Vernissage 27/5. Öppet: lördag–
söndag kl. 12–16. Mer info: 
huddingekonstnarsklubb.se, 
hkkvanner.se.

4/6–10/9
SPLIt vISIoNS – affischer 
av Christer Themptander, 
Litografiska Museet, Sundby 
Gård. Christer Themptander är 
känd för sina samhällskritiska 
kommentarer i satirisk, poetisk 
och absurd form. Mer info: 
litografiskamuseet.se.

7/6–27/6
BueN vIvIr – ett gott LIv, 
ABF Huddinge, Konstgalleriet, 
Kommunalvägen 26. En 
fotoutställning som skildrar 
latinamerikanska småbrukares 
och urfolks kamp för ett gott 
liv genom bevarandet av sin 
kultur och identitet samt ett 
giftfritt och småskaligt jordbruk. 
Utställningen är gjord av elever 
från kursen ”Global rättvisa” 
som gjorde sin praktik i Ar-
gentina, Ecuador och Paraguay. 
För mer info och öppettider: 
huddinge.abf.se.

aPrIL
14/4–24/5 
BrädSPeLSKväLL Med SMaSh,
kl. 18–21.45, Kulturhuset 
Huddinge, Sjödalstorget 1. 
Alla är välkomna på ännu 
en brädspelstorsdag med 
spelföreningen SMASH. Ta med 
en kompis, ditt favoritspel (finns 
många spel på plats)och kom 
och spela med oss.

oNsdag 26/4
fogeLStrÖMåret 2017 
– LItterär vaNdrINg, 
kl. 18.30–20.30. Även 17/5. 
Samling vid Kungliga myntet 
på Hantverkargatan 5 och 
avslutning på Kungsholmstorg. 
En vandring med Birgit Peters 
på Kungsholmen. Vandringen 
utgår från romanen ”Mödrar 
och söner” och tar 90–120 
minuter. Anmälan till  
08-774 02 70 eller info.
huddinge@abf.se.

–30/4
foLKSKoLaN 175 år kl. 12–
15, Skol- och hembygdsmuseet 
Nyboda, Kommunalvägen 26. 
Öppet på söndagar. Arrangör: 
Huddinge Hembygdsförening 
Mer info: hhbf.se.

söNdag 23/4  
vårByKeN, Hagalunds 
Tvätterimuseum, Masmovägen 
20–22 i Vårby. Knyppling i 
Röda stugan och servering i 
Tvättarbostaden. Öppet  
kl. 12–14. Visning av museet 
kl. 12.15. Entré 20 kr. Mer info: 
tvatterimuseet.se. 

torsdag 27/4
vILLaträdgårdeNS 
hIStorIa – ett 150-årIgt 
PerSPeKtIv, kl. 18, Fullersta 

Gård, Fullersta gårdsväg 18. 

Åsa Wilke, landskapsarkitekt 

med specialkompetens 

inom kulturmiljö, park- och 

trädgårdshistoria berättar 

och visar bilder ur sin bok 

”Villaträdgårdens historia, 

ett 150-årigt perspektiv”. 

Föreläsningen löper 

från 1800-talets 

pyntade 

trädgårdar ända 

fram till dagens 

trädgårds-

trender. 

Arrangör: Huddinge 

Hembygdsförening. Mer info: 

hhbf.se.

söNdag 23/4
havSfruN – BarNSÖNdag På toNSaLeN kl. 14–15, Teater 
Sláva i Tonsalen, Kyrkogårdsvägen 2. Med sång, cello, harpa och 
nyckelharpa berättas denna spännande och magiska musiksaga 
om mod och medmänsklighet. Från 4 år. Biljett: info@teaterslava.
org eller 08-551 705 17 eller tickster.com. Mer info: teaterslava.
org.
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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.

vaLBorg I huddINge 30/4
Fira valborg i Huddinge – här är listan på årets majbrasor:

SJÖdaLSParKeN kl. 17–21.30, Huddinge centrum. Huddinge 
IK och Huddinge kommun anordnar valborgsfirande i 
Sjödalsparken med bland annat tivoli, korv- och kaffeservering, 
lotterier, ballonger och godis. Barnprogram – Dr Livingstones 
Djungeläventyr – kl. 18. Vårgudstjänst i Huddinge kyrka kl. 
19.30, fackeltåg från kyrkan kl. 20. Brasan tänds och The voice 
of Rockville sjunger kl. 20.15. Vårtal av Daniel Dronjak kl. 20.30. 
Süperstar Orkestar spelar kl. 20.40, fyrverkerier kl. 21.

StortorPSParKeN kl. 18–22, Tjäderstigen 16 i Trångsund. 
Stortorpsparken bjuder traditionsenligt in till valborgsfirande 
med bland annat coverbandet P-Nuts. Servering och chokladhjul 
från kl. 18. Brasan tänds kl. 20. Firandet avslutas kl. 22.

LåNgäNgeN kl. 18–22. Fira in våren på Långängen med sång 
och musik och med vårtal. Servering, tivoli och lotterier.  
Körsång kl. 19.30 och vårtal kl. 19.45. Brasan tänds kl. 20, 
fyrverkeri kl. 21.45.

fLeMINgSBerg/vISättra kl. 17.30–23, Visättra sportcentrum, 
Kvarnängsvägen 1. Fiskdamm, hoppa i hoppborgen, testa 
porslinskrossning och backklättring. Nytt för i år är hinderbana 
som är för de äldre barnen och vuxna. Festområdet öppnas kl. 
17.30, trubaduren McDanish kl. 19 och fackeltåg kl. 20. Brasan 
tänds kl. 20.15. Benzin the fuel of rock`n roll på scenen kl. 20.30, 
fyrverkerier kl. 21.30. Festområdet stänger kl. 23. Arrangör: 
Flemingsbergs scoutkår.

MaJ
oNsdag 3/5
eva KuLLgreN –  äveNtyrare 
På värLdShaveN kl. 18.30, 
Magasinet, Juringe gård, Mäster 
Lorentz väg 3, Segeltorp. 

”Omöjligt är ett hjärnspöke” 
är den röda tråden när Eva 
Kullgren ger oss den spännande 
berättelsen om sina fem år 
ensam på världshaven. Det 
handlar om att övervinna 
rädslor och att hitta lösningar 

på ”omöjliga” 
problem. Avgift 120 
kr medlemmer, 
150 kr övriga. 
Anmälan till 
boka@segeltorp-

kultur.se eller  
08-646 48 56. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

FrEdag 5/5
eN MaN SoM varIt Med 
oM det MeSta - thoMaS 
oredSSoN kl. 13–15. 
ABF Huddinge, Blå salen, 
Kommunalvägen 26. Thomas 
Oredsson har varit med om 
det mesta inom film, teater och 

”ståupp”. Thomas kommer att ta 
upp hur vi pratar med varandra 

– skratt och samtal är ju all 
utvecklings ursprung. Entré: 
70 kr, PRO-medlemmar 60 kr. 
Anmälan till 08-774 02 70 eller 
info.huddinge@abf.se. Mer info: 
huddinge.abf.se.

tIsdag 9/5
BIN, BLoMMor och hoNuNg 
kl. 19, Magasinet, Juringe gård, 
Mäster Lorentz väg 3, Segeltorp.
Avgift 50 kr för medlemmar 
och 75 kr för övriga. Anmälan 
till boka@segeltorpkultur.se 
eller 08-646 48 56. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

oNsdag 10/5
KoNSert JaN JohaNSeN Med 
KÖr kl. 19, ABF Huddinge, 
Kommunalvägen 26. Blandad 
musik, allt från visor till schlager 
och pop. Musik/dir Anders 
Holtz och Lars Edvall. 
Biljetter 120 kr, barn 
5–15 år 20 kr. Köps 
vid entrén. Mer info: 
huddinge.abf.se.

tIsdag 16/5
SPeL och LeK  
kl. 13–15, Huddinge Kulturhus, 
Sjödalstorget 1. Spel på Lek 
är en grupp från Huddinge 
som spelar folkdansmusik på 
nyckelharpor. Välkomna till ett 
annorlunda musikevenemang. 
40 kr kaffebiljett. Mer info:  
hhbf.se.

torsdag 18/5
KväLLSByK, Hagalunds 
Tvätterimuseum, Masmovägen 
20-22 i Vårby. Visning av museet 
kl. 12.15 och 18. Servering kl. 
12–14. Entré 20 kr. Arrangör: 
Vårby-Fittja hembygdsförening. 
Mer info: tvatterimuseet.se.

söNdag 21/5
ByK I LÖvSPrIcKNINgeN, 
Hagalunds Tvätterimuseum, 
Masmovägen 20-22 i Vårby. 
Knyppling i Röda stugan och 
servering i Tvättarbostaden 
kl. 12–14. Visning av museet 
kl. 12.15. Entré 20 kr. Mer info: 
tvatterimuseet.se.

JuNI
17/6
feSt I StortorPSParKeN 
i Trångsund. Parken fyller 
25 år och det firas med en 
heldag för hela familjen. Bellis 
Konstförening deltar i festen 
under dagen och visar måleri 
och hantverk. Mer info: 
stortorpsparken.se.



Användandet av elbilar ökar snabbt 
och alltfler bilägare behöver ladda 
elbilen. De allra flesta vill ladda elbi-

len hemma eftersom det är bekvämt. Men 
om du bor i bostadsrätt kanske det inte 
finns en laddplats? 

Intresset för elbilar ökar, vilket jag som 
energi- och klimatrådgivare märker av på 
de frågor jag får. Tidigare i år har Energi- 
och klimatrådgivningen i länet anordnat 
en seminarieserie för föreningar om hur de 
ska fixa laddplats. Seminarierna var mycket 
uppskattade med många besökare och 
förhoppningen är att fortsätta kampanjen 
till andra kommuner senare i höst. Då står 
Huddinge på tur!

Men redan nu kan du ta del av det 
material som tagits fram. På fixaladdplats.
se finns allt som bostadsrättsföreningen kan 
behöva känna till för att fixa en laddplats: 
checklistor, guider, kontaktuppgifter till 
leverantörer och även presentationerna från 
seminarierna ligger uppe på hemsidan. 

Det är inte bara intresset för elbilar 
som är stort, även intresset för 
solenergi och framförallt solel 

ökar. Därför kommunen tagit fram en 
solkarta där du kan se vilket potential det 
finns på ditt tak för att producera solenergi. 
Energi- och klimatrådgivningen kommer 
även senare i år att erbjuda seminarier om 
solel där du som deltar får reda på allt du 
behöver veta för att gå från idé till färdig 
anläggning. Läs gärna reportaget på sidan 
20 om solpaneler på tak.

Har du frågor om hur du fixar laddplats, 
solceller eller har andra energifrågor är du 
välkommen att ringa oss på  

08-29 11 29 eller skicka ett mejl till 
info@energiradgivningen.se. 

SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Ökat intresse 
för sol och el

Håll sikten fri!

ENERGI OCH KLIMAT

Jonna Lindström
Energi- och klimatrådgivare

Tel: 08-535 365 33
jonna.lindstrom@huddinge.se

fastighetsägare i huddinge 
kommun ska se till att 
sikten på angränsande 
gator, gång- och cykelstråk 
inte skyms av växter på 
tomten. Man får plantera 
vad man vill men växten 
ska inte sträcka sig utanför 
tomtgränsen.

Om du är fastighetsägare och har 
utfart mot gata bör växter i anslut-
ning till utfarten inte vara högre än 
80 centimeter. Du bör också se till 
att sikten är fri minst 2,5 meter från 
gatan eller gång- och cykelbanan.

Om du har hörntomt intill en 
gång- och cykelväg eller gata ska du 
se till att dina växter inte är högre 
än 80 centimeter och kontrollera att 
förbipasserande ser minst 10 meter 
runt hörnet.

Om du har tomt intill en gata 
eller gång- och cykelbana bör du se 
till att häckar och buskar inte växer 
utanför tomten. 

Har du träd som sträcker sig ut 
över gatan eller gång- och cykelba-
nan ska du se till att trädkronan är 
tillräckligt högt upp för att ge fri 
sikt. 

Höjden som krävs är:
• Minst 3,5 meter över gångbana. 
• Minst 3,5 meter över cykelväg
• Minst 4,7 meter över körbana
 

felanmälan
Tycker du att vegetation skymmer 
sikten på någon plats i kommu-
nen är du välkommen att göra en 
felanmälan. Felanmälan gör du 
via telefon 08-535 300 00. Du kan 
också fylla i ett formulär som finns 
på huddinge.se/felanmalan eller 
ladda ner appen Felanmälan i Hud-
dinge via iTunes eller Google Play. 

Den som har tomt intill en gata bör se till att häckar och buskar inte växer 
utanför tomten.


