
NÄRINGSLIV
100 företagsbesök 
på 100 dagar 

SERVICE
Förskola och  
äldreomsorg  
på finska

PoRtRÄttEt
Dragspelsvirtuos 
tar ton

Vårt
Huddinge
tIDNINGEN FöR oSS I HuDDINGE 2017

VENDELAS 
BILD toG 
PRISEt

#HjÄRtAPåNÄtEt:

N0 05



Vårt Huddinge #5 2017

NYHETER

2

Intresset för Huddinges utveckling är verkligen stort just nu. 
Kön av intressenter som vill bygga bostäder, etablera företag 
eller på andra sätt vill vara med och utveckla vår populära 

kommun är lång. 
På senare tid har det talats mycket om tillväxten i Flemings-

berg. Här planeras ett nytt gymnasium, Spårväg syd och massor 
av nya bostäder och arbetsplatser. Området är en riktig tillväxt-
motor i regionen. Men det händer också en hel del i andra delar 
av Huddinge.

I östra Huddinge pågår planering av entrén till Skogås från 
väg 73. Entrén ska bli snygg och ge utrymme för handel och 
arbetsplatser. Engelska skolan håller på att etablera sig i Länna 
och Sjöängsparken ska rustas upp med bland annat utegym och 
en ny badbrygga. För inte så länge sedan rustades Lötparken upp 
och är idag en av de populäraste parkerna i kommunen.

Även i centrala Huddinge satsar vi på parker. Kommunen 
arbetar nu med ett förslag om hur Fullerstaparken ska 
rustas upp. I Huddinge centrum omvandlas Storängens 

industriområde till ett modernt och grönt bostadsområde. Nyli-
gen invigdes också Stuvstahallen, en fullstor sporthall med en ny 
konstgräsplan intill, som föreningarna kommer att ha mycket 
glädje av.

I västra Huddinge utvecklas Kungens kurva till en urban 
stadsdel med plats för flera tusen bostäder, stadskvarter och 
såklart nya förskolor och skolor. I Segeltorp byggs den nya 
Långsjöskolan och i Utsälje blir det ett nytt högstadium. Intill 
Häradsvägen börjar strax ett nytt äldreboende och förskola att 
byggas. Det är ett spännande koncept där man blandar genera-

tioner i en och samma byggnad.
Det här och mycket mer händer i Hud-

dinge. Vi i den ledande politiska koali-
tionen bejakar den starka tillväxten och 
jobbar hårt för att vi ska växa på ett smart 
sätt så att alla Huddingebor kan dra nytta 
av den starka tillväxten. 

Hela Huddinge  
växer

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,  
Kristina Eder. Produktion: JFS & Co, Eskilstuna. Omslag: Vendela Lindström,  
foto Johan Bokström. Tryck: Ljungbergs Tryckeri. Distribution: SDR Svensk  
Direktreklam. Vid utebliven tidning, ring 08-535 301 95. Vårt Huddinge finns  
även inläst på Daisy-skiva. Vårt Huddinge är en Svanenmärkt trycksak.  
Nästa Vårt Huddinge kommer till dig vecka 7 2018.

Daniel Dronjak (M)
Ordförande i kommunstyrelsen

daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

En av oss: Utbytesstudenten Sarah Quirk vill 
stanna i Huddinge.

Både Kometen och Björnkulla förbereder 
sig inför Finlands självständighetsdag. 

Rosteri har flyttat till Länna efter snabba  
insatser av Huddinge kommun.

Nästa år är det premiär för Vårsalong  
i Huddinge Kulturhus.

Huddinges nya dansskola satsar på gemenskap 
och kvalitet.
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Bostäderna i Gretas Backe vann omröstningen  
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En 27 kubikmeter stor stålkub sätter fokus  
på mänskliga rättigheter – i Glömsta. 06
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KORT & GOTT

en här hösten kommer vi att 
minnas i framtiden. Metoo-
revolutionen kan bli lika 

omskriven i historieböckerna som 
Pragvåren, Berlinmurens fall eller den 
sexuella revolutionen. Våra barnbarn 
får läsa att det var då som jämlikheten 
verkligen fick fäste och patriarka-
tet avskaffades över stora delar av 
världen. 

Apropå somliga mäns övertramp 
signerade #metoo så har Huddinges 
unga under hösten fått tävla och 
reflektera kring övertramp i sociala 
medier. Tävlingen hette #hjärtapånä-
tet och alla grundskolor i Huddinge 
bjöds in att delta i tävlingen. Jag hade 
förmånen att få delta i juryn som 
utsåg vinnarna. Vilket fantastiskt 
genomslag tävlingen fick, över 400 
bidrag var med och tävlade. Flera 
gånger fick jag tårar i ögonen och 
hjärtklappning när jag granskade den 
stora floran av bilder, teckningar och 
filmer som barn och ungdomar publi-
cerat på Instagram under hashtaggen 
#hjärtapånätet. Kolla gärna på alla 
fina bilder på Instagram och läs om 
tävlingen på sidan 22.

ag rekommenderar också att läsa 
om utbytesstudenten Sara Quirk 
från Albuquerque, på sidan 4, 
som förälskat sig i Huddinge och 

Sverige. För mig är det uppfriskande 
att se på Sverige med någon annans 
ögon. Det som imponerar på de som 
möter vårt samhälle för första gången 
kanske är något som vi uppfattar 
som självklart.  Bara en sådan enkel 
sak som att kunna röra sig fritt eller 
åka med kommunala transportmedel 
överallt.

Lotta Segelberg
Redaktör
lotta.segelberg@
huddinge.se

Vi skriver 
historia

800 NYA BoStÄDER 
I FLEMINGSBERG
DEt SKA BYGGAS 800 nya bostäder 
längs Hälsovägen i Flemingsberg 
med start tidigast i slutet av 2018. 
Det planeras också två förskolor och 
andra lokaler i bottenvåningarna 
på bostadshusen, nya gångstråk 
och torgmiljöer. Dessutom ska 
Flemingsbergsparken rustas upp.

Det blir en blandning av bostads-
rätter, radhus och hyresrätter 
och lägenheter riktade till olika 

målgrupper, bland annat forskare 
och seniorer. Kommunen har 
slutit genomförandeavtal med 
Riksbyggen, Brabo och Huge 
bostäder. Det har också tecknats ett 
markanvisningsavtal med Concent.

Just nu pågår en förundersökning 
av de arkeologiska fynd som finns 
inom området. Gatuarbeten, 
ledningsarbeten och park-
anläggning påbörjas våren 2018. 

FöRSöKEt med parkeringsavgifter 
i centrala Huddinge och Stuvsta, 
för att öka tillgängligheten på 
parkeringsplatser och förbättra 
framkomligheten på gatorna, skjuts 
fram. Den tolv månader långa 
försöksperioden skulle ha påbörjats 
1 december 2017, men drar till följd 
av projektförsening i stället igång till 
hösten 2018.

Det är i dag avgiftsfritt att parkera 
i stora delar av Stuvsta och centrala 
Huddinge, vilket gör att många 
parkerar på gatan i stället för att 
hyra plats i exempelvis garage. Med 
avgifter ska omsättningen på platser i 
stationsnära lägen förbättras.

Beslutet om att införa parkerings-
avgifter på prov fattades av 
kommunfullmäktige i april 2017.

Försök med p-avgifter nästa höst

joHAN SVEDjEDAL, författare och 
professor i litteraturvetenskap, har 
tilldelats Huddinge kommuns 
skönlitterära pris till minne av 
Karin Boye. Han tilldelas priset 
för sin Karin Boye-biografi ”Den 
nya dagen gryr”. Prisutdelning sker 
på Fullersta Gård 14 december 
kl. 17.30. Johan Svedjedal är även 
nominerad till Augustpriset för 
samma bok.

Huddingebon och författaren 
Per Wirtén är också nominerad till 
Augustpriset för sin fackbok ”Är vi 
framme nu? Drömmen om Europas 
förenta stater”.

Han är årets 
”Boyepristagare”

VILL Du eller din förening 
genomföra en miljö-
förbättrande åtgärd eller 

aktivitet under 2018? Eller har 
du och dina grannar en projektidé som 
kan få fler att engagera sig i miljöfrågor? 
Sök ekonomiskt stöd från Huddinges 
miljöfond! 

Bidrag på mellan 1 000 och 50 000 
kronor beviljas i första hand till 
föreningar och organisationer som 
verkar i Huddinge och till invånare i 
Huddinge. Den som står som sökande 
av bidraget ska ha fyllt 18 år.

Skicka ansökan senast 31 januari 
2018. Kommunen fattar beslut om vilka 
som får bidrag ungefär en månad efter 
ansökningstidens slut. 

På huddinge.se/miljofonden finns 
ansökningsblanketter och information 
om vilka som har fått bidrag i år.

Sök bidrag till 
miljöaktivitet

D

J
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EN AV OSS

Sarah från USA vill 
stanna i Huddinge

– jag tycker jättemycket 
om Sverige! jag känner 
mig välkommen och gillar 
framför allt klimatet 
och maten. jag trivs bra 
och vill inte åka hem, 
säger Sarah Quirk, 17 år, 
från Albuquerque, uSA, 
utbytesstudent på östra 
gymnasiet i trångsund.

Albuquerque ligger i södra USA i 
delstaten New Mexico. Klimatet är 
varmt och torrt men Sarah gillar 
kyla så hon tycker det svenska 
klimatet är jätteskönt. Att regnet 
öser ner den dan vi ses stör henne 
inte alls. 

Albuquerque har runt 600 000 
invånare men Sarah tycker inte att 
Huddinge känns som en småstad 
i jämförelse. Hon uppskattar att 
det är lätt att ta sig till olika platser, 
antingen till fots eller med buss.

– USA har varje familj två tre bilar 
och man tar bilen överallt. Här i 
Sverige är det mycket lättare att åka 
med allmänna kommunikations-
medel och det tycker jag är bra, det 
är enkelt och bra för miljön.

Sarahs mamma åkte till Sverige 
efter college och bodde i två år i en 
liten ort utanför Uppsala. Hen-
nes berättelser om hur fint det är i 
Sverige väckte Sarahs intresse för 
att komma hit. Via Rotary Youth 
Exchange fick hon möjlighet att bli 
utbytesstudent.

– Min värdfamilj kommer från 
Equador och talar inte engelska, 
bara svenska och spanska. I början 
var det lite svårt eftersom vi inte 
förstod varandra så bra men nu 
fungerar det bra. Eftersom de inte 
kan engelska får jag verkligen möj-
lighet att träna min svenska och så 
lär jag mig lite spanska också.

Flytande svenska målet
Hennes mål är att kunna prata 
flytande svenska när det är dags att 
åka hem i juli nästa år. 

Den stora skillnaden med att gå 
i skola här jämfört med hemma är 
att hon har möjlighet att välja vad 
hon vill läsa.

– I USA läser alla samma ämnen 
och vi har samma schema varje dag. 
Vill man kan man ta extra lektioner 
efter skoltid i franska och konst till 
exempel. Det går också att hålla på 
med idrott men det är ganska dyrt.

Sarah Quirk, 17 år, från Albuquerque, är utbytesstudent på Östra gymnasiet i Trångsund.

MER oM 
SARAH
QuIRK

Namn:  
Sarah Quirk.
Ålder: 17 år.
Familj: 
Mamma, pappa 
och lillasyster.
Intressen: 
Foto, gillar 
att vara ute 
i naturen. 
Framtids-
planer: 
”Jag älskar att 
resa och hoppas 
få många möj-
ligheter till det! 
Men närmast 
ligger att få bra 
betyg.”

Sarah spelade tennis tidigare 
men nu skulle hon gärna vilja testa 
att spela ishockey.

– Jag kan åka skridskor men jag 
vet inte om jag skulle vara bra på 
hockey. Vi har snö hemma men jag 
har aldrig åkt skidor så det vill jag 
också göra.

Hon trivs jättebra men saknar 
sina husdjur: två hundar, tre katter 
och en igelkott.

– Igelkotten är mycket mindre 
än de vilda ni har här. Det går att 
klappa den, bara man inte skräms.

Sarah gillar att laga mat, fram-
förallt rätter inspirerade av det 
mexikanska köket. Hon lagar gärna 
mat till sin värdfamilj.

– Svensk mat är jättegod! Jag 
gillar era pannkakor, de är mycket 
tunnare än våra och så kan man ha 
en massa olika fyllningar till dem. 
Kanelbullar är också jättegott! 

Tillsamman med andra utbytes-
studenter har hon sett sig om och 
besökt bland annat Stockholm, Åre, 
Sundsvall och Norrköping. Sarah 
hoppas också kunna besöka den 
plats där hennes mamma bodde.

– Jag vill gärna åka dit och ta en 
bild så att hon ser att jag varit där!

KRISTINA EDER



5Vårt Huddinge #5 2017

TRYGGHET

Välkända ansikten i 
Vårby gård och Skogås

områdespoliserna Reine 
och Andreas är en vanlig 
syn i Vårby gård och 
Skogås.
De jobbar främst 
brottsförebyggande 
och trygghetsskapande, 
men också med lokala 
problembilder.

– Det behöver inte ha hänt något 
för att vi ska dyka upp, utan vi 
promenerar dagligen runt i centrala 
miljöer, på skolor, fritidsgårdar och 
tågstationer, säger Reine.

– Det handlar inte enbart om 
att bygga broar till medborgare, 
näringsidkare och ”buset”, utan 
också om att upprätthålla lag och 
ordning, säger Andreas.

Reine och Andreas har många års 
erfarenhet från polisens utryck-
ningsverksamhet. Sedan 1 septem-

ber är de områdespoliser i Vårby 
gård och Skogås. 

Liknande satsningar görs även i 
andra kommuner som har det som 
polisens nationella operativa avdel-
ning (NOA) klassar som utsatta 
områden. Områdespoliserna är 
också ett svar på de trygghetsunder-
sökningar som görs och som visar 
att medborgarna vill ha en mer 
synlig polis.

– Uniformen är viktig för att vi 
ska synas – civilklädda kommer vi 
därför bara att vara i undantagsfall, 
säger Reine och berättar att tanken 
är att de ska vara ”ute” så mycket 
som möjligt.

Manar till tålamod
Som områdespoliser behöver de 
inte dra iväg när larmet går utan 
kan stanna kvar och låta saker och 
ting få ta den tid som krävs.

– Det är den lokala problembil-
den som styr våra arbetstider, säger 

Reine och uppmanar till tålamod.
– Det finns givetvis gränser för 

vad två poliser kan uträtta, men 
fortsätt att tipsa oss och överlåt 
till oss att bedöma om det finns 
substans i tipsen, säger Andreas 
och tillägger att det är viktigt att 
folk vågar ta kontakt om de har sett 
något som polisen bör känna till.

Fånga upp problem tidigt
Områdespoliser blir ganska snart 
experter på sina områden. När 
något händer har de ofta en bra 
känsla för vilka som kan vara 
inblandade och var de ska leta.

– Jag tror att vi kommer att 
kunna fånga upp problem tidigare 
än om vi enbart skulle vara här i 
samband med utryckningar, säger 
Reine. 

Fotnot: Det går att följa Huddinge-
polisens arbete på bland annat 
Facebook.

Områdespoliserna 
Reine och Andreas 
i Vårby gård. ”Det 
är jätteroligt när 
folk kommer fram 
till oss”, säger de.

MIKAEL JEPPE
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mänskliga 
rättigheter 
i kubik 
i Glömsta
Raoul Wallenberg 
Academy har ställt 27 
kubikmeter stora stålkuber 
på 30 skolgårdar runt om  
i Sverige.
Varje kub representerar en 
artikel i FN:s deklaration 
om de mänskliga rättighet-
erna.
Glömstaskolan fick sin kub 
i september.

– Vi arbetar med alla 30 rättigheter, 
men särskilt med artikel 10, det vill 
säga rätten till en opartisk rätte-
gång, säger Anna Sterlinger Ahlring, 
förstelärare och Kuben-ansvarig på 
Glömstaskolan.

Liknande kuber finns även i 
städer som Paris och New York och 
ingår i Raoul Wallenberg Academys 
kubprogram ”Varje människa kan 
göra skillnad”.

Alla är med
På Glömstaskolan deltar alla 485 
elever, från förskoleklasser till 
sjuor, i arbetet som under ett helt 
år genomsyrar både praktiska och 
teoretiska ämnen. Sjuorna job-

bar särskilt med artikel 10, medan 
övriga arbetar med mänskliga rät-
tigheter i stort. 

Även elevrådet ska engageras 
och diskutera mänskliga rättigheter, 
demokrati och vardagsnära frågor 
som hur man behandlar andra 
människor.

– På både svenskan och engelskan 
ska eleverna skriva hjältenoveller,  
säger Anna Sterlinger Ahlring 
och tillägger att eleverna visar ett 
mycket stort engagemang för frå-
gorna, bland annat för civilkurage.

– Vi håller på med en digital kub 
där det vi gör nu och framåt på 
temat mänskliga rättigheter ska 
projiceras på en duk i kuben.

Ställs ut nästa år
30 augusti 2018 ställs de 30 kuberna 
ut för allmänheten på Kungsträd-
gården i Stockholm. Utställningen 
pågår till och med 1 september. 

– Men redan under våren kom-
mer föräldrar, allmänhet och 
beslutsfattare att få möjlighet att se 
det vi har gjort, både här på skol-
gården och så småningom på en 
bra plats i Huddinge centrum, säger 
Anna Sterlinger Ahlring.

MIKAEL JEPPE

– jAG HAR VALt rätten till 
utbildning. Det är vägen ut ur 
fattigdom för många, säger Nima 
Montazeri Najafabadi.

– Jag har valt samma. Utan 
utbildning kommer man ingenstans 
i livet, säger Emelia Szajda.

Nima och Emilia går i femman 
på Glömstaskolan och är bara två 

”Roligt och viktigt – men jobbigt ibland”Fotnot:  
Det finns mer 
information 
om både Kuben 
och Glömsta-
skolans arbete 
på glomstaku-
ben.weebly.com 
och på raoul-
wallenberg.se.
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Sofia Wändesjös medborgarförslag på ett utegym 
vid lekplatsen på Drevviksvägen får tummen upp av 
Huddinge kommuns natur- och byggnadsförvaltning. 

Femteklassarna 
Nima Montazeri 
Najafabadi, Arin 
Guven och Emilia 
Szajda tycker att 
skolarbetet kring 
kuben är roligt 
och viktigt. 

”Roligt och viktigt – men jobbigt ibland”
av alla elever som under ett års tid 
jobbar med mänskliga rättigheter 
inom ramen för Raoul Wallenberg 
Academys stålkuber. De diskuterar, 
skapar affischer, dokument, håller 
presentationer, filmar och mycket 
annat.

– Jättekul även om det ibland 
är svårt att kolla andras fakta 

och göra den till sin egen, säger 
klasskompisen Maja Janković som 
jobbar med artikel 3, det vill säga 
rätten till liv, frihet och personlig 
säkerhet.

Arin Guven har valt artikel 
19 – var och ens rätt till åsikts- och 
yttrandefrihet. 

– Jag tycker man ska ha rätt att 

säga vad man tycker så länge man 
inte mobbar någon annan, säger 
han.

Kvartetten tycker att arbetet med 
de mänskliga rättigheterna är roligt 
och givande, om än lite jobbigt 
ibland. De ser fram emot att visa 
arbetet för föräldrar och allmänhet.

MIKAEL JEPPE
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Demokratiberedningen spånade under en workshop fram 75 förslag på hur man kan få fler  
att rösta. 

Nu FINNS ett enkelt sätt att göra 
en anmälan ifall du misstänker 
att ett barn eller en ungdom far 
illa. Via Huddinge kommuns nya 
e-tjänst kan du vara anonym. Om 
du arbetar i skola, förskola eller 
socialtjänst är du skyldig enligt lag 
att göra en anmälan.

Om du känner oro för att ett 
barn eller en ungdom far illa är 
det viktigt att du berättar det för 
socialtjänsten. Socialtjänsten har 
rätt att ingripa för att skydda och 
hjälpa. 

Du behöver inte vara säker på att 
någon inte har det bra, det räcker 
med att du är orolig. Det är sedan 
socialtjänstens uppgift att bedöma 
dina uppgifter och fatta beslut om 
det behövs en utredning eller inte.

Gör oroanmälan via nätet: 
service.huddinge.se/ORO. 

Det går också att anmäla 
via telefon. Ring till Huddinge 
kommuns växel 08-535 300 00 och 
utanför kontorstid, till socialjouren 
020-70 80 03. 

Enkelt att 
anmäla vid 
misstanke om 
att barn far illa

FOTO carINa aNDr EaSSoN
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Många nya idéer ska få 
fler att rösta i Huddinge
Huddinge kommuns 
demokratiberedning och 
valnämnd har gett sig den 
på att öka valdeltagandet 
i Huddinge kommun i 
kommande val.

–  Vi har haft en workshop och 
spånat fram 75 idéer. Idéerna ska 
nu kokas ned i en handlingsplan 
för 2018, säger Ingalill Söderberg 
(DP), kommunalråd med ansvar för 
demokratifrågor och ordförande i 
kommunens demokratiberedning.

– Enligt SCB lyckas kommuner 
som gör utskick till väljarna på 
temat ”Du är viktig” bättre än 
andra. Det är något att fundera på.

Nära 86 procent av Sveriges röst-
berättigade deltog i riksdagsvalet 
2014, vilket var en ökning jämfört 
med 2010. 

Utvecklingen i Huddinge var 
dock den motsatta: valdeltagandet 
sjönk till 78 procent. Dessutom 
var skillnaderna i valdeltagandet 
mycket stora. I valdistriktet Snätt-
ringe gård röstade 92 av 100, medan 
endast 46 av 100 röstade i Grantorp 
östra.

– De som bor i områden där invå-
narna har högre utbildningsbak-
grund och inkomst röstar i större 
utsträckning än andra, säger Ingalill 
Söderberg.

Även positiva signaler
Trots nedgången finns det ljuspunk-
ter. Valdeltagandet bland första-
gångsväljarna i Huddinge kommun 
ökade något. 

– Vi som sitter i beredningen vill 
gärna se det som en följd av att vi 
politiker var ute på gymnasiesko-
lorna. Det bör vi därför fortsätta 
med, säger Ingalill Söderberg.

Hon konstaterar samtidigt att 
partierna i senaste riksdagsvalet 
hade sina valstugor i Huddinge 
centrum vilket kan ha medverkat 
till att politiken inte uppfattades 
som lika synlig i ytterområdena. 

Detta kan vara något att fundera på 
inför 2018, menar hon. 

Huddinge kommuns mål är 
att valdeltagandet ska ligga på 85 
procent senast 2030. Det är sju 
procentenheter mer än 2014. 

Antalet valdistrikt har utökats 
från 56 till 60.

– Eftersom vi blir allt fler behövs 
fler valdistrikt så att vi slipper långa 
köer och annat som kan försvåra 
röstandet, säger Ewa Alexandersson 
(M), ordförande i valnämnden.

– Jag kan tänka mig att prova 
ett mobilt röstningsteam som kan 
ta sig till människor som av olika 
anledningar inte kan rösta själva.

Ewa Alexandersson berättar 
också att förtidsröstningen i exem-

pelvis stormarknader inte slog väl 
ut senast. 

– Det gav tyvärr inte så mycket. 
Men man måste våga prova saker, 
säger hon och fortsätter:

– Det är partierna som ska agera 
ute, inte valnämnden. Men vi kan 
hjälpas åt att hitta på bra saker.

Viktig mellanvalsperiod
Ingalill Söderberg konstaterar att 
det är viktigt att fundera på hur 
möjligheten att påverka kommu-
nala beslut kan ökas även mellan 
valen.

– Får vi fler att engagera sig mel-
lan valen så ökar sannolikheten för 
att de även röstar i valen, säger hon.

MIKAEL JEPPE

FAKtA

Demokrati-
beredningen 
ska fördjupa 
den demokra-
tiska processen 
i Huddinge 
och ta fram 
riktlinjer och 
arbetssätt som 
bland annat ska 
förstärka den 
kommunala 
demokratin. 
Valnämnden 
ansvarar för 
organisation 
och genom-
förande av de 
allmänna valen. 
Det innebär 
bland annat att 
skaffa vallokaler, 
informera om 
hur valet går 
till och var man 
kan rösta.

Demokratiberedningens ordförande Ingalill Söderberg hoppas på ökat  
valdeltagande.
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Här får du kommunal service på finska
– Var inte rädd för att säga att du vill 
tala med finskspråkig personal i dina 
kontakter med kommunen!
Den uppmaningen riktar Susanne 
Lindholm på kommunens servicecenter 
till alla finsktalande Huddingebor.

Huddinge är finskt förvaltningsområde sedan 
2010. Kommunen har därmed ett särskilt ansvar att 
värna om det finska språket som är ett av Sveriges 
nationella minoritetsspråk. Det innebär också att 
invånarna har rätt att tala och skriva på finska i kon-
takterna med kommunen och att det måste erbjudas 
både förskoleverksamhet, där hela eller delar av 
verksamheten bedrivs på finska, och äldreomsorg 
med personal som behärskar finska.

Susanne Lindholm är en av flera kommunan-
ställda som gör detta möjligt. Hon ingår också i en 
samordningsgrupp med representanter från olika 
kommunala förvaltningar. Gruppen träffas fyra 
gånger om året och diskuterar aktuella frågor som 
rör förvaltningsområdet och kommunens arbete 
med nationella minoriteter.

 
Hjälper till
Susanne Lindholm flyttade från Finland till Sverige 
och Huddinge 1980. Hon beskriver sig själv som en 
svenskspråkig finländare. 2012 började hon som 
samhällsvägledare på servicecenter.

– Jag hjälper alla som kontaktar oss, de behöver 
inte nödvändigtvis prata finska, men om någon 
ringer eller kommer hit och frågar efter finskspråkig 
personal så rycker jag ut, säger hon.

– Om den jag talar med behöver komma i kontakt 
med exempelvis biståndskansliet så kan jag höra av 
mig dit och säga att någon behöver hjälp på finska. 

Susanne Lindholm berättar att det hittills mest är 
äldre som har efterfrågat service på finska.

– Det kan röra sig om äldre som börjar tappa 
svenskan, men även andra. Jag hjälper också till med 
att förklara innehållet i myndighetsbrev. Det har 
också hänt att jag har bokat tandläkartid åt någon.

Musik och levande ljus
6 december är det Finlands självständighetsdag vilket 
brukar uppmärksammas i servicecenter i Huddinge 
centrum. Så även i år. Det vankas Sibeliusmusik, 
levande ljus, frukt och godis. Det brukar även bjudas 
på underhållning, men inte i år till följd av att kom-
munen medverkar i ett större firande 2 december 
i samarbete med bland annat ABF och de finska 
föreningarna i Huddinge.

Susanne Lindholm, samhällsvägledare på servicecenter i Huddinge centrum, är en av flera kommunanställda som erbjuder service på finska.MIKAEL JEPPE
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Här får du kommunal service på finska

Susanne Lindholm, samhällsvägledare på servicecenter i Huddinge centrum, är en av flera kommunanställda som erbjuder service på finska.

Fotnot:  
Finlands själv-
ständighetsdag 
firas 6 decem-
ber. Dagen räk-
nas som landets 
nationaldag.  
6 december år 
1917 förklarade 
Finland sig 
självständigt 
från Ryss-
land efter en 
månadslång 
process.  
(Wikipedia)
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2010 blev Huddinge ett 
finskt förvaltningsområde. 
Men redan 2002 kunde 
Björnkullas äldreboende 
erbjuda äldreomsorg med 
finskspråkig personal.
Sedan dess har antalet 
boende på de finskspråkiga 
avdelningarna ökat från  
13 till 27.

– Antalet äldre Huddingebor med 
finskt ursprung ökar. De kom hit 
på 50- och 60-talet och många är 
nu så pass gamla att de behöver 
äldreomsorg, säger Hilkka Tauri-
ainen, enhetschef på Björnkulla 1 
som bland annat omfattar de finska 
avdelningarna.

Björnkullas äldreboende har åtta 
avdelningar med totalt 72 boenden 
som behöver omsorg dygnet runt. 
Tre avdelningar har personal som 
både talar svenska och finska. Två 
av dessa är demensavdelningar.

– Jag trivs mycket bra. Det är 

Före sin tid
jättebra att hålla igång gamla 
språket, säger 81-årige Erkki 
Arhila som flyttade från Borgå 
i Finland till Huddinge i början av 
1960-talet.

Han och undersköterskan Satu 
Hakala tittar tillsammans i en bok 
om de svåra krigsåren. Erkki Arhila 
minns mycket väl hur det var. Satu 
Hakala lyssnar intresserat.

– Jag började jobba här 2003 och 
tänkte egentligen inte stanna. Jag 
ville vidare, men blev kvar för att 
jag trivdes så bra. Jag lär mig jätte-
mycket av de som bor här, säger 
hon.

 
Finska traditioner
Hilkka Tauriainen berättar att man 
förutom språket försöker hålla liv i 
finsk kultur och finska traditioner. 
Det finska märks också i utsmyck-
ningen och på en av boendets två 
innergårdar. På väggarna hänger 
konst som för tankarna till det tidi-
gare hemlandet och på gården finns 
en finskinspirerad hammock.

– Vi spelar finsk musik och 

lyssnar till exempel på berättelser 
om finska traditioner på en dator 
så gott som varje dag, men vi har 
också levande musik och karaoke. 
Och så sjunger vi allsång tillsam-
mans, säger hon och fortsätter:

– Vi serverar också finska maträt-
ter vid högtider. Till jul serveras 
exempelvis kålrots- och morotslåda.

På Björnkullas finska avdelningar 
uppmärksammas självklart Fin-
lands självständighetsdag, särskilt i 
år när det är 100 år sedan Finland 
förklarade sig självständigt från 
Ryssland.

– Vi firar under hela året. I juni 
hade vi en stor gårdsfest med 
anledning av vårt eget 15-årsjubi-
leum. 6 december blir det också fest 
eftersom Finland fyller 100 år den 
dagen. Det blir både underhållning 
och mat och så kommer kommun-
direktören på besök, säger Hilkka 
Tauriainen.

MIKAEL JEPPE

Erkki Arhila och 
Satu Hakala, 
undersköterska på 
Björnkulla, tittar 
tillsammans i en 
bok om hur hem-
mafronten klarade 
sig under de finska 
krigsåren. Den 
lilla bilden visar 
hur det ser ut på 
en av innergår-
darna.
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På förskolan Albatrossens 
avdelning Kometen  
bedrivs delar av den 
pedagogiska verksamheten 
på finska. Barnen får 
också lära sig mycket om 
finsk kultur och finska 
traditioner. 

– Vi följer precis som övriga avdel-
ningar den läroplan som finns för 
förskolan och där står bland annat 
att vi ska stärka barnens identitet 
och våra barn har sin identitet i 
både Sverige och Finland, säger 
pedagogen Lea Leskinen som talar 
både svenska och finska.

Eva Darselius, förskolechef på 
Albatrossens förskolor, där Kom-
eten ingår som en av fem avdel-
ningar, berättar att avdelningen för 
närvarande har 14 barn. 

Hon berättar också att föräldrar 
som vill ha sina barn på förskolan 
ska välja Albatrossens avdelning 
Kometen som alternativ när de 
väljer förskola.

– Kometen är en integrerad del i 
Albatrossen och vi har finsktalande 
pedagoger på avdelningen så stor 
del av dagen det möjligt. Informa-
tion av olika slag är oftast på både 
svenska och finska, säger hon.

Blåvita kläder
Precis som på Björnkullas äldrebo-
ende uppmärksammar man finsk 
kultur och finska högtider, bland 
annat lilljul (pikkujoulu) och Fin-
lands självständighetsdag.

Pedagogen Lea 
Leskinen pysslar 
med Gustav och 
Jemina inför 
Finlands 
självständighets-
dag 6 december.

På Kometen talas både 
svenska och finska

FINLANDS självständighetsdag firas lördagen 2 december 
kl. 14.00 i Blå salen i ABF-huset på Kommunalvägen 26 
i Huddinge. Det bjuds på traditionell finsk sång, tal av 
politiker, mingel, förtäring med mera. Arrangörer är ABF 
Huddinge i samarbete med Huddinge kommun, Huddinge 
finska förening, pensionärsföreningen Virkeät i Trångsund 
och Svenska kyrkan i Huddinge.

Gemensamt firande 2 december
KoNtAKtA gärna Huddinges föreningar eller Svenska 
kyrkan i Huddinge för information om aktuell verksamhet 
hos dem.
• Pensionärsföreningen Virkeät i Trångsund, 070-745 79 20, 
ainoeriksson@hotmail.com

• Huddinge finska förening, hss.hff@gmail.com.
• Svenska kyrkan i Huddinge – sverigefinskt arbete.

Aktiviteter hos flera föreningar

– I december är det lilljul och 
det firandet brukar föräldrarna 
anordna. De bakar finska bakverk 
och så sjunger vi finska julsånger 
tillsammans och får besök av tom-
ten, säger Lea Leskinen.

Hon berättar att barnen har 
pysslat en del inför årets självstän-
dighetsdag 6 december. 

– De har bland annat tillverkat 
pappersflaggor utifrån vilket land 
de tycker ligger dem närmast iden-
titetsmässigt. Vi planerar också att 
ha blåvita kläder på oss.

MIKAEL JEPPE
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ANDREAS 
ÄLSKAR
DRAG SPEL

Visst kan man spela klassiskt på 
dragspel! Det visade Andreas Nilsson 
från Skogås när han var solist vid 
Riksmötets öppnande.
– Klassiskt, folkmusik, pop och 
modernt – allt går att spela på dragspel. 
Det vill jag få fler att upptäcka!



Andreas fastnade tidigt för klassisk 
musik.

– Ingen i släkten är musiker, men 
både mamma och mormor har spe-
lat piano. Jag minns att jag lyssnade 
på klassiskt redan när jag var sex sju 
år gammal.

När han var nio år kom han i 
kontakt med Kulturskolan via deras 
prova på-dag. Andreas ville gärna 
spela något instrument och på Kul-
turskolan fanns mycket att välja på. 

– Jag tyckte dragspel var väldigt 
roligt för instrumentet är ju som en 
liten orkester. Du kan spela både bas 
och melodi och det låter bra redan 
från början.

Andreas nämner ofta sina lärare 
Erik Iivonen (lärare på Kulturskolan 
i Huddinge) och Maritta Iivonen.

– Jag har dem att tacka för mycket, 
de är väldigt inspirerande och duk-
tiga. Duktiga lärare är jätteviktigt för 
att komma igång att spela.

Fysiskt tungt
Dragspel är ett fysiskt tungt 
instrument och Andreas minns 
att dragspelet kändes lite för stort 
för honom de första åren, det var 
knappt att han kunde se över när 
han spände det på sig. Dragspel är 
dyra men under åren på Kultur-
skolan hyrde han instrument till ett 
förmånligt pris.

Musiken tog en stor del av hans 
tid under uppväxten men Andreas 
hann även med att spela handboll 
fram till 15 års ålder.

– När jag blev äldre blev det svårt 
att kombinera handboll och drag-
spel. Jag riskerade också att skada 
fingrarna i handbollen så jag slutade.

Men han har fortsatt att motio-
nera.

– Jag tränar mycket styrketräning. 
Mitt dragspel väger sexton kilo så 
det är viktigt att ta hand om krop-
pen för att orka spela.

Från Kulturskolan fortsatte An-
dreas till Nordiska Musikgymnasiet 
i Liljeholmen. En utbildning han 

är mycket nöjd med och som fick 
honom att satsa vidare på musiken. 
Idag går han sista halvåret på sin 
5,5 år långa högskoleutbildning på 
Sibelius-Akademin vid Konstuniver-
sitetet i Helsingfors. Konkurrensen 
om platserna är hård och intagning 
sker via antagningsprov.

”Det känns väldigt hedrande”
– Jag kom in första gången jag sökte 
och det känns väldigt hedrande 
eftersom det är en av världens bästa 
utbildningar på accordeon, den typ 
av dragspel som används när man 
spelar klassiskt, säger Andreas. I 
Finland når dragspelsmusik ut till en 
bredare publik än här hemma och 
instrumentet används inom bland 
annat folkmusik, jazz och sedan 
1970-talet även klassisk musik.

– Där har man en annan acceptans 
för dragspel och man spelar generellt 
på en högre nivå än här, säger An-
dreas som ser sitt solistframträdande 
vid Riksmötets öppnade som en stor 
ära. 

– Efter konserten träffade jag 
Konserthusets chef som var mycket 
imponerad av vad man kan spela på 
dragspel. Det är väldigt ovanligt att 
dragspelet representeras på så hög-
tidliga tillfällen, och jag tycker att det 
är oerhört viktigt för instrumentet.

– ”Repet” gick bra och konserten 
ännu bättre. Jag var väldigt nervös 
inför framträdandet, nästan som 
i trans för det var så högtidlig atmos-
fär och kungafamiljen satt på första 
bänkraden. Hela projektet var inspi-
rerande och en upplevelse för livet.

Intresserad av att komponera
Under åren på Sibelius-Akademien 
har Andreas blivit allt mer intresse-
rad av att komponera och undervisa.

– Efter utbildningen kommer jag 
hem till Huddinge, kommunen är 
en bra bas att utgå ifrån när jag ska 
verka för att bredda intresset för 
dragspel!

KRISTINA EDER

Huddinge är en bra bas 
att utgå ifrån

>
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Kulturskolan blev starten på Andreas 
dragspelskarriär

MER oM 
ANDREAS
NILSSoN

Namn:  
Andreas  
Nilsson.
Ålder: 24 år.
Bor: För  
tillfället  
i Helsingfors.
Hobby: Musik, 
sport och  
Pokémon GO.
Motto: Vad 
du än gör, ha 
roligt! 
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Kulturskolan blev starten på Andreas 
dragspelskarriär

Efter utbildningen vid Sibelius-
Akademin vill Andreas verka för att 

bredda intresset för dragspel.
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Det spår Johan Damgaard som från 
att ha varit vd i dag är kreativ råd-
givare åt företaget han var med och 
grundade 2004. Då var branschen 
mer inriktad på kaffepaketens färg 
än innehåll och smak, menar han.

– Det ville vi ändra på och samti-
digt göra kaffescenen roligare. Kaffe 
har själ, precis som för vin finns 
en tydlig koppling till ursprunget 
och området där kaffeplantan 
växer, säger Johan Damgaard och 
tillägger:

– Om tio år kommer vi fortfa-
rande att sälja kaffe till alla som 
delar vår syn på kaffe, smakupple-
velser och hållbarhet, men Norden 
kommer inte att räcka till.

 
Berömmer Huddinge kommun
Johan & Nyström kafferosteri 
hade tidigare sitt rosteri, lager och 
huvudkontor i Tullinge, men finns 
från och med 2017 i Länna indu-
striområde. Det pågår febril akti-
vitet i de 3 500 kvadratmeter stora 
lokalerna för att skapa en skön 
känsla innanför det ganska tråkiga 
plåtskalet. Det ser ut att bli något 
utöver det vanliga även om tanken 
på att basera allt på återanvända 
containrar har fått överges. Det 
som sker innanför skalet baseras på 
samma ritning, men byggs i stället.

Samtidigt som rosteriet kör 
för fullt pågår aktiviteter på alla 
våningsplan, bland annat i entrén 
där det byggs en kaffebar som 
kommer att vara öppen för både 
anställda, besökare och allmänhet.

50-talet anställda jobbar i 
byggnaden, men företaget har totalt 
cirka 150 anställda med konceptbu-
tiker och säljare inräknade.

– Vi hade långtgående planer på 
att etablera oss i en annan kommun, 
men det gick väldigt segt så jag 
tröttnade och ringde till Huddinge 
kommun. Det som inte hade lyck-
ats under tre års tid gick jättefort 
i Huddinge. Efter en månad hade 
vi alla de tillstånd vi behövde och 
kunde börja bygga, säger Johan 
Damgaard.

Han tar också upp den goda 
kontaken med kommunens lots-
funktion.

 
Stort beslut
Förutom de egna konceptbutikerna 
i Sverige och Finland säljer Johan 
& Nyström kaffe, utrustning och 
utbildningar i hur man gör gott 
kaffe till hotell, restauranger och 
cateringföretag. 

Företaget levererar även kaffe 
och kaffemaskiner till kontor och 
ser till att maskinerna servas. De 

Världen 
nästa för 
rosteri 
i Länna 

Efter en 
månad 
hade 
vi alla 
tillstånd 
och 
kunde 
börja 
bygga.

säljer dessutom kaffe till slutkon-
sument via butiker och samarbets-
partner.

2010 blev Espresso House kund 
till företaget. Samarbetet avslutades 
två år senare. Johan Damgaard fick 
beskedet under en semestervistelse 
utomlands.

– 20 procent av omsättningen 
försvann, men vi lyckades balansera 
detta genom att öka försäljningen 

om tio år har johan & Nyström kafferosteri inte bara 
fler egna konceptbutiker än i dag, utan företaget har 
även expanderat utanför Norden och ytterligare 
närmat sig slutkonsumenterna. 

Johan Damgaard, Johan & Nyströms 
grundare, i  företagets växthus i 
Länna. Det finns precis innanför 
entrén. ”På våra inköpsresor runt 
om i världen plockar vi alltid med 
oss bär som planteras här. På så vis 
representerar varje planta en resa”, 
säger han.
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till kontorsmarknaden. Vi sålde 
inte lika mycket men med bättre 
marginaler, säger han.

Samarbetet återupptogs 2016 i 
samband med att Johan & Nyström 
fick Espresso House som ägare.
Johan Damgaard har sedan dess 
sålt sin ägarandel och slutat som vd. 
Han är i dag kreativ rådgivare på 
konsultbasis.

– Det var ett stort beslut för mig. 

Många ser mig nog som kaffe-
Johan, men jag brinner för att starta 
och driva företag. Nu kan jag både 
ägna mig åt att få fler att dricka 
bättre kaffe och samtidigt vara aktiv 
i övriga bolag som jag har intres-
sen i.

Hur vill du ha ditt kaffe?
– Ett gott bryggkaffe. Lite sött, 

inte bittert eller beskt, säger han.
MIKAEL JEPPE

100 FöREtAGSBESöK på 100 dagar. Över 
hela kommunen.

16 januari 2018 går startskottet för en 
extraordinär satsning som kan leda till fler 
jobb genom ett förbättrat företagsklimat i 
Huddinge.

– Ju fler bostäder det byggs, 
desto fler arbetstillfällen 
behövs. Förhållandet mellan 
antalet arbetstillfällen 
och förvärvsarbetare är 
0,8 i Huddinge. Vi kan 
inte enbart förlita oss på 
att jobben ska växa fram i 
andra kommuner, så målet 
är 1,0. Det är i företagen som nya jobb skapas, 
men vi i kommunen kan bidra till optimala 
förutsättningar, säger Andreas Fogelqvist, 
näringslivsstrateg i Huddinge kommun.

Han är en av medarbetarna på kommunens 
näringslivssektion som tillsammans med 
andra tjänstemän och politiker förbereder sig 
för att möta företagare över hela kommunen. 
Besök av det här slaget görs hela tiden, men 
inte i den storleksordning som nu är aktuell.

– Vi ska ha extra stora öron och verkligen 
lyssna in vad företagen har för utmaningar, 
önskemål och vad som förväntas av oss på 
kommunen, säger Andreas Fogelqvist.

– Parallellt ser vi över hur vi arbetar 
med företagsnära frågor internt – över 
förvaltningsgränserna. En ny handlingsplan 
ska fram, liksom en ny strategi.

HuDDINGE KoMMuN klättrade 37 platser 
i Svenskt Näringslivs senaste rankning 
av företagsklimatet och ligger nu på 80:e 
plats. Målet är topp 50. Och i SKL:s senaste 
undersökning av hur nöjda företagen är med 
den kommunala servicen fick Huddinge 
nöjdkundindexet 66. Målet är 75.

– Huddingeföretagen vill växa och många 
vill etablera sig här. Vi är också en av landets 
bästa nyföretagarkommuner. Förhoppningen 
är att vi genom att växla upp antalet 
företagsbesök ska få in riktigt många inspel 
till vår handlingsplan för bättre företagsklimat 
och fler jobb, säger Andreas Fogelqvist.

Han berättar också att företag som vill 
ha besök från kommunen kan skicka in en 
intresseanmälan till andreas.fogelqvist@
huddinge.se.

MIKAEL JEPPE

100-satsning 
ska leda till 
ännu bättre 
företagsklimat

Andreas Fogel-
qvist, närings-
livsstrateg.
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Easy ReCycling har 
specialiserat sig på att ge 
övergivna cyklar nytt liv.
Företaget utgår i dag från 
Snösätra industriområde 
i Bandhagen men håller 
successivt på att flytta till 
Masmo i Huddinge. 
Nu pågår röjnings-
arbete på en tomt ett 
stenkast från Hagalunds 
tvätterimuseum.

– Vi räknar med att vara i gång 
lagom till att cykelsäsongen 2018 
startar, säger Bill Thernström, grun-
dare av Easy ReCycling.

Han berättar att företaget har 
samlat in övergivna cyklar sedan 
2011; verksamheten riktar sig 
främst till bostadsrättsföreningar 
och fastighetsbolag som vill göra 
sig av med cyklar. I stället för att 
bekosta containrar och transport 
till skroten kan Easy ReCycling ta 
hand om hela hanteringen.

– Cirka 90 procent av de cyklar vi 
samlar in återanvänds som cyklar 
eller reservdelar. Endast tio procent 
skrotas, säger Bill Thernström.

Planerar att växa
Easy ReCycling samlar in cyklar 
och säljer dem på cykelloppisar. En 
del cyklar gås igenom och får en 
ordentlig ansiktslyftning, andra 
säljs i befintligt skick. Just nu rör 
det sig om cirka 2 000 cyklar per år, 

men målet är betydligt högre än så.
– Vi vill upp i 10 000–20 000 

cyklar per år. Jag räknar också med 
att vi ganska snart ska vara uppe i 
fyra fem heltidsanställda, men det 
beror givetvis på hur snabbt vi kan 
komma upp i volym.

Övergivna cyklar får nytt liv i Masmo 

Här visar Bill Thernström hur tomten 
kommer att se ut när den har förvandlats 
till ett fungerande retursystem för cyklar.

Bill Thernström 
framför en lastbil, 
med övergivna 
cyklar från två 
bostadsrättsfören-
ingar på företagets 
tomt i Masmo.

Bill Thernström tar fram två 
skisser som visar hur tomten på  
2 500 kvadratmeter kommer att se 
ut när förvandlingen är klar. Ett 
antal containrar kommer att fung-
era som lager, det ska även byggas 
verkstäder.
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Övergivna cyklar får nytt liv i Masmo 

– Det som sker här är främst 
tänkt för vår verksamhet, det vill 
säga lagerhållning, reparation 
och loppisar, men visar det sig att 
cyklisterna i området vill kunna 
lämna in sina cyklar för reparation 
så har vi även tagit höjd för det. Det 

kommer även att finnas en gör  
det själv-verkstad, säger han och 
tillägger:

– Det ligger rätt i tiden att inte 
slänga saker i onödan – vi erbjuder 
ett hållbart alternativ till detta.

MIKAEL JEPPE

Vi har ställt frågan  
”Har kommunen 
gjort rätt satsningar 
för ett tryggare Hud-
dinge?” till alla partier 
i kommunfullmäktige. 
Fem svarade i förra  
numret och övriga fem 
svarar på samma fråga 
i detta nummer.

Fler svar på sidorna 
23 och 28!

Har kommunen 
gjort rätt satsningar 
för ett tryggare
Huddinge?

Socialdemokraterna 
socialdemokraterna.se/huddinge

Sara Heelge Vikmång (S) 
sara.heelge-vikmang@huddinge.se
– Otryggheten ska bekämpas och 
det behövs många olika åtgärder 
och samarbete över blockgrän-
sen. Regeringen gör den största 
satsningen på polisen på decennier 
och jag vill att vi ska ta rygg på 
regeringen och stärka tryggheten i 
hela Huddinge. Det behövs bättre 
belysning, klottersanering och 
ordentligt med papperskorgar. Det 
ska vara tryggt och snyggt i våra 
bostadsområden, oavsett var man 
bor. Det behövs satsningar på för-
skolan, skolan, föreningslivet, fler 
sommarjobb och socialtjänstens 
arbete med barn och 
unga.
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BABou MANGA och Babou Seka är två 
av ungdomarna  som fick möta politi-
ker under Open Space:

– Vi har fått lära oss mer om demo-
krati och hur det fungerar. Det var 
bättre och roligare än vi trodde.

Verksamhetschef Anna-Maria Berg-
man, som deltog i alla träffar, beskriver 
Open Space som en framgång. 

– Syftet har varit att sätta ungdo-
marna i fokus och ge dem möjlighet 
att lyfta frågor de tycker är viktiga och 
angelägna, och så blev det också, säger 
hon.

Killarna håller med:
– Vi fick säga vad vi tycker och poli-

tikerna tyckte det var jättebra att vi 
tyckte saker.

– Vi visste inte att man kan göra 
namninsamlingar när man vill för-
ändra saker. Nu tänker vi skriva att 
vi vill ha fler utegym och gå runt och 
samla in namn och lämna in. 

Huddinge kommun bestämde sig för 
att genomföra Open Space då forsk-
ning visar på ett ökande gap mellan 
politiker och ungdomar och att såväl 
unga som vuxna tenderar att ta demo-
krati för givet. 

Open Space hölls under oktober i 
Skogås, Segeltorp och Vårby.

En summering av träffarna visar att 
frågorna som lyftes av unga i de tre 
olika områdena hade mycket gemen-
samt. Ungdomar vill ha meningsfull 
fritid med olika aktiviteter som är 
tillgänglig fler dagar i veckan, de vill 
känna att de bemöts med respekt av 
skola, polis och myndigheter och de är 
oroliga inför framtiden. De vill också 
känna trygghet där de bor.

– Träffarna lockade olika intresse-
grupper och spännvidden på ämnena 
var stor, allt från motocrossbana till 
hbtq-frågor. Det kom också en grupp 
ensamkommande som ville tala om sin 
oro i asylprocessen, säger Anna-Maria 
Bergman.

49 ungdomar och 22 politiker deltog 
i träffarna och en utvärdering visar att 
både unga och politiker är nöjda med 
dagen som helhet. I Skogås kom unge-
fär lika många killar som tjejer, i Vårby 
och Segeltorp dominerade killarna.

KRISTINA EDER

– Det känns jättekul och jag 
hoppas tävlingen upprepas 

så så att man inte glömmer 
bort ämnet, säger Ven-

dela.
Vendela går i klass 
9B på Edboskolan 

i Trång-

sund och förstapriset på 10 000 
kronor går till klasskassan för att 
användas till en resa under våren.

– När vi fick den här uppgiften 
började jag söka runt på internet 
för att hitta idéer till vad jag skulle 
göra och hittade en tecknad bild 
på en tjej som hade kränkande ord 
på sig. Då kom jag på att jag kunde 
använda mig själv som modell för 
att göra det mer personligt och 
visa ett exempel på hur en män-
niska som får stå ut med hat kan 
känna sig. Jag tänker också att 
fler personer tar till sig bilden när 

den är verklig istället för tecknad, 
säger Vendela som fått höra många 
uppskattande kommentarer. 

Till dem som fastnade för bilden 

Instagramtävlingen #hjärtapånätet-vinnaren Vendela Lindström med bildläraren Helena Alenby Moritz.

Av de över 400 bidrag som kom in till demokrati-
beredningens Instagramtävling på temat Demokrati i 

sociala medier fastnade juryn för det starka uttrycket 
i Vendela Lindströms bild och utsåg den till vinnare.

HuDDINGE KoMMuNS demo-
kratipris tilldelas i år Ensamkom-
mande förening Huddinge-Botkyrka. 
Föreningen får priset för att de 
startat en verksamhet som stödjer, 
utvecklar och skapar förutsättningar 

för ensamkommande och andra 
nyanlända ungdomar att utgöra 
en ny generation medborgare som 
aktivt engagerar sig i samhällsutveck-
lingen. Ensamkommande förening 
Huddinge-Botkyrka nominerades 

Vendelas bild vann #hjärtapånätet

Förening för ensamkommande fick demokratipris

Ungdomar 
lärde sig 
påverka
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gjort rätt satsningar 
för ett tryggare
Huddinge?

hör tävlingsjuryn som gillade Vendelas 
grepp att använda den vanliga, utseen-
defixerade, selfien men helt vända på 
upplevelsen.

Vendela har själv inte blivit utsatt för 
hot eller hat på nätet men ser att det 
ofta förekommer.

– Jag skriver inte saker men det skulle 
vara kul att ha en blogg men det känns 
som att folk är lite dömande mot per-
soner som bloggar, man har åsikter om 
personen istället för budskapet. De som 

utsätts för det måste 
säga ifrån.

Vendelas 
bildlärare Helena 
Alenby Moritz 

har deltagit i 
planeringen av 
#hjärtapånätet 
och är glad 
att tävlingen 
rönt så stort 
intresse.

– Det är jättekul att 
vi genom tävlingen 
nått ut till så många elever i kommunen 
och öppnat för att prata demokratifrå-
gor. Det här är angelägna frågor och det 
har märkts på engagemanget.

Tio skolor har deltagit och de yngsta 
som skickat in bidrag går i trean.

– Sociala medier är en del av elevernas 
vardag och de har verkligen engagerat 
sig i temat Demokrati i sociala medier 
och även kommit in på ämnen som 
miljö och källkritik. Det vore roligt 
om det kunde bli en liknande 
tävling igen kring ämnet 
demokrati, säger Helena 
Alenby Moritz.

KRISTINA EDER

Instagramtävlingen #hjärtapånätet-vinnaren Vendela Lindström med bildläraren Helena Alenby Moritz. FOTO joHaN BokStröM

Vendelas bild vann #hjärtapånätet

till priset av Huddingepolisen Anna 
Schelin. I sin nominering skriver hon 
bland annat att föreningen verkligen 
verkat för sina medmänniskors bästa 
och för att barns rätt ska tas till vara i 
samhället.

Demokratipriset är på 25 000 
kronor och delades ut den 7 oktober 
i Skogås i samband med en talangjakt 
för barn som arrangerades av Shab-
nam Nikpour, som fick demokratipri-
set förra året.

Förening för ensamkommande fick demokratipris

christian ottosson (c)
christian.ottosson@huddinge.se
– För Centerpartiet är tryggheten 
en hjärtefråga. Som ansvarigt kom-
munalråd vill jag investera mer i 
våra närmiljöer så att alla, oavsett 
ålder och kön, trivs utomhus. Vi 
behöver satsa mer på belysning, 
gatu- och parkunderhåll, separata 
gång- och cykelvägar och en lokal 
polis på riktigt. Viktiga satsningar 
som vi redan har gjort är fler som-
marjobb i samarbete med fastig-
hetsägare, en särskild enhet mot 

våld i nära relationer, 
kraftigt utökad 

grannsamverkan 
och en ny app 
för att felanmäla 

skadegörelse.

Moderaterna 
moderaterna.net/huddinge

Erik ottoson (M)
erik.ottoson@huddinge.se
– Huddinge gör många bra sats-
ningar, särskilt på miljö som är 
en viktig faktor för den upplevda 
tryggheten. Igenvuxna utomhus-
miljöer och nedklottrade platser 
upplevs ofta som otrygga och där-
för är det bra att Huddinge lägger 
mycket krut på att rusta upp och 
att upprätthålla offentliga miljöer i 
ett bra skick. Det här är ett särskilt 
prioriterat område i budgeten för 
2018, så att Huddinge får väl om-
händertagna och trygga offentliga 
miljöer.

Centerpartiet 
centerpartiet.se/huddinge
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Bostäderna i Gretas 
Backe, snarlik en liten 
by på landet, har av 
Huddingeborna utsetts 
till vinnare av årets 
byggnadspris.
– Det är alltid roligt att få 
pris och extra roligt att det 
är invånarna i Huddinge 
som röstat på oss, säger 
joar Sörman, arkitekten 
bakom bostadsområdet.

Fredriksdals trädgårdar heter 
bostadsrättsföreningen med adress 
Gretas Backe. Den består av tre 
parhus, två mindre grindstugor 
och ett renoverat torp. Totalt finns 
här nio bostäder omgärdade av en 
gärdsgård. Det kulturminnesmärkta 
Fredriksdals torp från 1840 ligger 
lite upphöjt och centralt placerat i 
bostadsområdet. 

– Torpet ger själ till området, 
säger Jenny Norberg som trivs 
utmärkt med flytten till Fredriks-
dals trädgårdar.

– Det är ett helt fantastiskt 
område, gammalt i nyproduktion.

Stor betydelse
Även för Marita Heiwe-Weimersson, 
har det gamla torpet stor betydelse 
för att hon och hennes make valde 
att bo i Fredriksdals trädgårdar.

– Vi hade precis betalat handpen-
ning på en lägenhet i Åkersberga 
när vi såg det här projektet på 
Hemnet. Förutom torpet var det 
bara lera här när vi var och tittade 
första gången, men det kändes 
klockrent. 

– Vi var inte intresserade av att 
bo i själva torpet men det har stor 
del i att vi valde att flytta hit. Även 
grusgången, gärdsgården och grin-
darna bidrar till den lite lantliga 
miljön som vi tycker om, det här 
är vår stil, säger Marita som sitter i 
styrelsen för bostadsrättsföreningen 
Fredriksdals trädgårdar som bildats 
av de boende i området.

Oliver, Rickard Österlöfs son, vill 
gärna gå till bostadsrättsförening-

ens lilla lekpark. Innan de försvin-
ner hinner Rickard berätta att även 
hans familj trivs här.

– Min fru jobbar i Huddinge 
och har inte så långt till jobbet. Jag 
pendlar till Södertälje och kan ta 
bussen som stannar en liten bit bort, 
det fungerar bra. Men det här är 
ett gammalt sommarstugeområde 
så därför är det lite långt till olika 
typer av service, närmsta affär ligger 
fyra kilometer bort.

Fredriksdals trädgårdar bör-
jade ta form när arkitekten Joar 
Sörman och byggherren Gunnar 
Eknor restaurerade gamla vinds-
våningar. Mannen som då bodde i 
Fredriksdals torp var hissmontör i 
fastigheten och undrade om de var 
intresserade av området.

Den gamla grusgången upp till 
torpet finns kvar och ramas i dag in 
av några av områdets tomter. Grin-
darna i slutet av gången är en av två 

EN KLAR  
VINNARE

Sammanlagt 
1 055 röster 
kom in till 
tävlingen Årets 
byggnadspris. 
Bostäderna i 
Gretas Backe 
fick 625 röster 
och blev klar 
vinnare. På 
andra plats 
kom Techno-
logy and Health, 
Flemingsberg 
och trea blev 
förskolan 
Nytorps Mosse, 
Trångsund.

Deras lilla by fick flest röster i tävlingen

1

2

3



25

BYGGNADSPRISET

Vårt Huddinge #5 2017

entréer till bostadsrättsföreningen 
Fredriksdals trädgårdar. Huddinge- 
konstnären Håkan Bull har 
utformat den plakett som tilldelats 
Fredriksdals trädgårdar för vinsten i 
omröstningen Årets byggnadspris.

– Det föll sig naturligt att behålla 
grusgången och det är roligt att de 
som flyttat hit vill bygga vidare på 
det vi skapat i projektet genom val 
av spaljéer och växter. Jag ser det 
som ett litet tecken på uppskattning, 

säger arkitekten Joar Sörman. Till-
sammans med Gunnar Eknor har 
han ett nytt bostadsprojekt under 
uppbyggnad i området och båda får 
höra uppskattande kommentarer 
från kringboende om Gretas Backe.

– Det är jätteroligt att vi fick pris 
och de vi möter är mycket positiva 
till området, säger Gunnar Eknor 
som jobbat mycket med gamla 
kulturbyggnader sedan 90-talet.

KRISTINA EDER

Deras lilla by fick flest röster i tävlingen
FOTO joHaN BokStröM

Rickard Österlöf med sonen Oliver och Jenny Norberg 
med dottern Idun trivs utmärkt i Fredriksdals 

trädgårdar. Bakom dem ser man det gamla torpets 
dörr som målats ockragul.

Byggherre 
Gunnar Eknor, 
Marita Heiwe-
Weimersson, och 
arkitekten Joar 
Sörman gläder 
sig åt att deras 
område vunnit 
omröstningen 
Årets byggnads-
pris.
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Kan vi tro på det vi ser? 
Den frågan är central i 
grupputställningen If 
Seeing is Believing på 
Fullersta Gård.

Sammanlagt sju konstnärer med-
verkar i utställningen, för några av 
dem är det första gången de visar 
sina verk i Sverige. Genom verk 
utförda i olika tekniker som tryckta 
textilier, videoinstallationer och 
foto får de betraktaren att reflektera.

– Är det bara att öppna ögonen 
och se det vi ser framför oss? Forsk-

ning visar att seendet i själva verket 
är en process där tidigare erfarenhe-
ter, kulturell identitet och person-
lighet spelar en stor roll för hur 
vi tolkar det vi ser, säger Susanne 
Ewerlöf, curator för utställningen.

Toril Johannessen, en av de med-
verkande konstnärerna, har länge 
fascinerats av optiska illusioner och 
bland annat gett ut en bok i ämnet. 
En del av de optiska illusionerna 
har hon fört vidare i sina tryckta 
textilier. Vid en första anblick ser 
man bara vackra mönster men 
efter en stund träder olika optiska 
illusioner fram.

Mykola Ridnyi från Ukraina 
beskriver i ord och teckningar den 
blinda fläcken på vår näthinna. Vi 
märker den inte eftersom våra ögon 
samarbetar och kompenserar syn-
bortfallet. Metaforen av vår bristfäl-
liga syn använder han i mediebilder 
från krigets Ukraina som täckts 
med sprayfärg.

”tenderar att förenkla”
– Det påminner oss om att vi kan-
ske är lite bristfälliga, att det kanske 
är omöjligt att skapa sig en full-
komlig bild. Vi tenderar att förenkla 
och skapa en svart eller vit bild av 

Grupputställning väcker frågor
Toril Johannessen 
har haft kontakt 
med en designer 
som tagit fram 
en kollektion för 
hon vill att hennes 
tyger ska komma 
till användning. 

”Att det skulle bli 
så visste jag inte 
när jag började 
arbeta med temat 
utan det har växt 
fram under vägen”.

KULTUR
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14 april till 4 maj nästa 
år blir det Vårsalong i 
Huddinge Kulturhus 
i Huddinge centrum! 
Vårsalongen är öppen 
att söka till för alla 
Huddingebor och för 
medlemmar i arrangerande 
konstföreningar.
– Det är viktigt att få ut kultur 
utanför storstäderna. Kultur berikar 
samhällslivet och ekonomin, från 
gräsrotsnivå och uppåt, säger Max 
Book, konstnär och professor. 

Tillsammans med konstnären 
Helena Billgren och Anders Karls-
mark, musiker och ordförande i 
Kulturhuset utgör han juryn som 
ska välja ut verken som ska visas. 
Med spänning och förväntan ser 
de fram emot sitt uppdrag. Alla har 
tidigare haft liknande uppdrag och 
Max Book tror att han även denna 
gång får se en stor bredd bland 
verken som lämnas in.

– Det viktiga är inte motivet utan 
handlaget och vad man tänker med 
det hela. Det ska synas att man 
tycker det är kul att hålla på, säger 
Max Book.

Inte bara glatt
Helena Billgren håller med men 
lägger till att det absolut inte 
betyder att det måste vara glada 
målningar. Att sitta i juryn påmin-
ner Helena om hur det var när hon 

själv började som konstnär och 
hennes tankar kring hur hon kunde 
förbättra sina verk.

– Det viktiga är drivet, att inte ge 
sig för ju mer man håller på desto 
bättre blir man. Och man behöver 
träffa andra att bolla idéer med och 
inte bli för upptagen av sina egna 
tankar.

Och fler möten hoppas Kultur-
husets Konstgrupp att vårsalongen 
ska bidra till.

– Det är härligt att sitta tillsam-
mans och skapa och inspirera 
varandra. Hela kommunen mår bra 
när vi kan jobba med konst och 
kultur, säger Madeleine Engfeldt-
Julin, ordförande för Kulturhusets 
Konstgrupp.

15 januari är sista ansökningsdag 
till vårsalongen. Vårsalongen är 
öppen för proffs och amatörer över 
18 år som bor i kommunen samt för 
medlemmar i någon av de arrang-
erande föreningarna. 

Arrangerande föreningar är 
Huddinge Konstnärsklubbs Vänner, 
Kulturföreningen Lyktan, Konst-
föreningen Bellis och Huddinge 
Konstnärsklubb. Huddinge kom-
mun är medarrangör. Arrangörerna 
uppmanar alla Huddingebor som 
arbetar med måleri, grafik, foto, 
glas, textil, med mera som går att 
hänga upp på vägg, att söka.

Ansökan till vårsalongen sker via 
hemsidan huddingevarsalong.se, 
där finns också mer information.

KRISTINA EDER

Helene Billgren, Max Book och Anders Karlsmark utgör juryn för Huddinge Vårsalong. 

KULTUR

Alla kan söka till 
nya vårsalongen

det vi ser, säger Susanne Ewerlöf.
Grupputställningen kommen-

terar vår samtid där bilden har en 
framträdande roll.

– Vi blir dagligen överösta av 
visuell information och sanningsbe-
greppet diskuteras mer än någonsin. 
Synen bedrar oss ofta eftersom 
hjärnan gör förenklingar och 
antaganden baserade på tidigare 
erfarenheter. Vi kanske ska titta 
en gång till med nya ögon? Säger 
Susanne Ewerlöf.

Utställningen pågår till och med 
4 mars nästa år.

KRISTINA EDER

Grupputställning väcker frågor



Vårt Huddinge #5 201728

KULTUR

Högskola 
med plats 
för alla
Stockholms Musikpedagogiska 
Institut, SMI, flyttade i somras från 
centrala Stockholm till nya lokaler i 
anslutning till Södertörns högskola 
i Flemingsberg. 

Fristående kurser, som kräver 
högskolebehörighet, är en viktig 
del av SMI:s verksamhet men dess 
primära roll är att utbilda lärare för 
den kommunala musikskolan och 
kulturskolan. 

– Vi har ett flertal utbildningar 
grundade på fridans som riktar sig 
både till allmänhet och pedagoger 
inom förskola och skola. Bland 
annat är vår utbildning av danspilo-
ter, där kroppsmedvetenhet kopplas 
till lärande, mycket populär, säger 
rektor Ian Plaude.

Nya kurser under utveckling
Inför 2018 är skolan i färd med att 
utveckla nya kurser, bland annat för 
singer-songwriter och med inrikt-
ning musik för själen.

– Här är det svårt att säga var 
gränsen går men vissa av kurserna 
klassas som friskvård, säger Ian 
Plaude.

SMI:s lärarhandledda studenter 
erbjuder undervisning av barn och 
unga i olika musikinstrument, samt 
vuxna i röst- och talteknik.

Högskolan ordnar uppdragsut-
bildningar och finns efterfrågan 

och möjlighet håller de nischade 
kurser kring olika teman som grup-
pundervisning, barnkonventionen 
eller inkludering. Ett exempel är 
kursen som riktar sig till personliga 
assistenter.

– Det är en grupp med begränsad 
möjlighet till kompetensutveckling 
men hos oss kan de fördjupa sig i 
olika kommunikativa verktyg för 
att utveckla kommunikationen med 
funktionsnedsatta, säger Ian Plaude. 

Dans för idrottsslärare
På ritbordet finns en kurs i dans 
som riktar sig till lärare i idrott och 
hälsa. 

– Dans ingår i betygsättningen av 
eleverna men många idrottslärare 
saknar i dag förhållningssätt till 
ämnet, säger Ian Plaude.

Framöver hoppas SMI kunna 
introducera nya kurser och även 
bredda undervisningen i olika 
instrument, till exempel för lärare 
som vill undervisa i grupp eller 
sadla om till ett annat instrument.

– Det är vår förhoppning, men 
verksamheten finansieras av statliga 
medel så vi får se hur det blir, säger 
Ian Plaude.

Fotnot: På smi.se/utbildningar 
finns mer att läsa om högskolans 
kurser.

Har kommunen 
gjort rätt satsningar 
för ett tryggare
Huddinge?

Stockholms Musikpedagogiska Institut erbjuder  
vid sidan av sina högskoleutbildningar även en  
rad fristående kurser och fortbildningar som 
är öppna för allmänheten och inte kräver 
högskolebehörighet.

KRISTINA EDER

Vänsterpartiet 
vansterpartiet.se/huddinge

Nujin alacabek-Darwich (V)
nujin.alacabek-darwich@huddinge.se
– En stor del av problemet ligger 
i att kvinnor känner sig otrygga 
i vår offentliga miljö. Endast 55 
procent av kvinnorna (i jämförelse 
med 75 procent av männen) kän-
ner sig trygga ute under kvällstid i 
Huddinge. Vänsterpartiet föreslog 
nyligen att Huddinge ska jobba 
med feministisk stadsplanering 
som innebär att otryggheten byggs 
bort, till exempel genom att klippa 
ned höga buskage och se till att 
belysning fungerar, men också att 
man skapar utemiljöer som ger 
kvinnor mer plats 
i det offentliga 
rummet.

Lisbeth krogh (HP)
lisbeth.krogh@huddinge.se
– Mätningar gjorda kring trygg-
hetsåtgärder visar att insatserna gett 
liten effekt, särskilt i de områden 
som tidigare visat låga resultat i 
trygghetsupplevelse. Därav ser vi 
att kraftigare insatser krävs, sam-
arbete med frivilligorganisationer, 
civilsamhället och polis bör utökas. 
Trygghetsvandringar i samråd med 
boende och tätare frekvens fungerar 
som effektiva insatser. Nattvand-
ringar i samarbete med aktiva or-
ganisationer visar positiva effekter 
och vi ser dem gärna förstärkta.

Huddingepartiet 
huddingepartiet.se
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Stockholms Musikpedagogiska Institut erbjuder en mångfald av kurser där man kan fördjupa sig i olika konstnärliga uttryckssätt.

KULTUR
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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.

4–7/1
FuLLERStAPALEttEN 
i Flygeln vid Fullersta 
Gård, Fullersta gårdsväg 

18, kl. 12–16. Akvarell, 
akryl och grafik av HKKV:s 

målargrupp. Teman för 
utställningen är lust, fantasi 

och Huddinge centrum – fria 
tolkningar. Vernissage lördag 

4/1 kl. 12-16. Mer 
info: huddinge-

konstnarsklubb.se,  
hkkvanner.se.

13/1–4/2
ALLt KoMMER 
Att BLI BRA – 
Milla Jüllig

13 januari-4 
februari, kl. 12–16, 

Flygeln vid Fullersta 
Gård,  Galleri HKK, 

Fullersta gårdsväg 18, kl. 
12–16. Vernissage lördag 
13/1 kl. 12–16. Mer info: 
huddingekonstnarsklubb.se.

31/1–4/2
SPEGLINGAR I IS oCH VAttEN
– måleri och skulptur av Eva 
Teorell, Flygeln vid Fullersta 
Gård, Fullersta gårdsväg 18, 
kl. 12–18. Vernissage lördag 
13/1 kl. 12–16. Utställningen 
arrangeras med stöd av Sveriges 
Konstföreningar. Mer info:
huddingekonstnarsklubb.se, 
hkkvanner.se.

DECEMBER
Söndag 10/12
GAMMELDAGS juL i 
Magasinet kl. 11–16, 
Juringe gård, Segeltorp, 

Mäster Lorentz väg 3. Kom 
och pyssla. Caféet serverar 

hembakat och annat smått och 
gott. Marsipanskolan är på plats. 
Hantverkare deltar. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

LöRdag 16/12
toMtAR På LoFtEt – 
Huddinge Konstnärsklubbs 
julmarknad kl. 12–16 i Flygeln 
vid Fullersta Gård, Fullersta 
gårdsväg 18. Original till 
Huddinge Konstkalender visas 
i Galleri HKK. HKKV serverar 
glögg och pepparkakor. Mer 
info: huddingekonstnarsklubb.
se, hkkvanner.se.
MASMo juKLMARKNAD, 
Masmo Torget kl. 13–16. Det 
blir julfirande med uppträdande, 
dans, glädje, känsla och kärlek. 
På marknaden sker försäljning 
av fika, godis och hantverk. På 
scenen bjuds det på showkör 
med Stockholm Starlight och  
luciatåg från Myrstugubergets 
friskola. Dessutom kommer 
tomten på besök. Arrangörer: 
Expose Förening i samarbete 
med Huddinge kommun. Mer 
info: exposedancemusic.se.

juLSHoW i Kulturhuset hos 
Folkes kl. 14. Julshow med 
Stockholm Rockers, Maya de 
Vesque, Anders Karlsmark, Leo 
Lindberg med kör. Entré 290 kr, 
jultallrik ingår. Biljetter  
hos Folkes 08-711 88 00 och  
Ögla 070-992 89 96.

20/12
juLKoNSERt MED DANIEL 
YNGWE i Segeltorps kyrka kl. 18, 
Kapellvägen 9. Underhållande 
show med ljud, ljus och bilder. 
Traditionell musik blandas med 
modernare tongångar. 125 kr 
för medlemmar, 175 för övriga. 
Barn 75 kr/50 kr. Anmälan till 
boka@segeltorpkultur.se, 
08-646 48 56. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

utStÄLLNINGAR
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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.

16 DECEMBER sjunger 
kören En glad ton in julen i 
Huddinge kyrka.

Det utlovas ett antal av 
julens vackra och välkända 
melodier. Gästsolist är 
Andreas Ohlsson.

Biljetterna är i stort sett 
slutsålda. 

Ett litet antal biljetter 
kommer dock att säljas 
vid entrén till kyrkan i 
samband med julkonserten.

Julkonsert i 
kyrkan med 
En glad ton

juLKoNSERt med Jan 
Johansen och Kören 
söndag 10/12 kl. 16 i ABF- 
huset, Blå Salen, Kommunal- 
vägen 26.

Jan Johansen och Kören 
bjuder på en stämningsfull 
blandning av klassiska 
julsånger, nyskrivet och 
gamla hits.  Musiker/
dirigenter: Lars Edvall och 
Anders Zibbe Holtz.

Biljetter säljs i entrén, 
endast kontanter eller swish.
Pris: 150 kr för vuxna, 
 20 kr för barn mellan 5  
och 15 år.

Klassiska 
julsånger i 
ABF-huset

jANuARI 2018
Söndag 14/1
juLGRANSPLuND-
RING i Stortorpsparken 
kl. 12–15, Tjäderstigen 16. 
Julgransplundring och dans 
kring granen. Gratis saft och 
bulle till barnen. Mer info:
stortorpsparken.se.

Söndag 14/1
DEKoRAtIVA PAPPERS-
BLoMMoR kl. 11–14 hos 
Konstföreningen Bellis, 
Spelvägen 14, Trångsund
Vi gör vackra och dekorativa 
pappersblommor som du kan 
dekorera till exempel kort och 
paket. 50 kr för material och fika. 
Anmälan till 070-750 77 12.  
Mer info om detta och andra 
prova på-kurser: belliskonst.se.

Söndag 21/1
SWING tHAt MuSIC i 
Juringeskolans matsal kl. 
15–17, Patron Bergs väg 13, 
Segeltorp. Tedans med ”Swing 
That Musik” som spelar härlig 
storbandsmusik att dansa till 
eller lyssna på. Anmälan till 
boka@segeltorpkultur.se,  
08-646 48 56. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

onSdag 24/1
105-åRIGA BLoGGAREN  
DAGNY CARLSSoN i Magasinet 
kl. 19, Juringe gård, Mäster 
Lorentz väg 3. Tillsammans med 
journalisten Helen Bjurberg får 
vi höra den 105-åriga bloggaren 
Dagny i samtal om datorer, livet 
förr och nu och den egna boken. 
Kostnad: 175 kr, 150 kr för 
medlemmar. Biljettsläpp 
1/1, anmälan till boka@
segeltorpkultur.se eller  
08-646 48 56. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

FEBRuARI
toRSdag 1/2
oM HASSE oCH tAGE i 
Magasinet kl. 19, Mäster Lorentz 
väg 3, Juringe gård, Segeltorp. 
Stefan Wermelin och Staffan 
Schöider kommer än en gång 
till oss och berättar nu om 
Hasse och Tage, Alfredsson 
och Danielsson. 125 kr, 100 kr 
för medlemmar. Biljettsläpp 
1 januari, anmälan till boka@
segeltorpkultur.se eller  
08-646 48 56. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

FREdag 9/2
KoNSERt MED SouSou & 
MAHER CISSoKo i Tonsalen kl. 
19, Kyrkogårdsvägen 2. Sousou 
& Maher Cissokos musik 
är i ständig rörelse, poetisk, 
medryckande. En spännande 
kväll med musik baserad på 
impulser från olika kulturer och 
genrer. Mer info: teaterslava.org.

Söndag 11/2
KoRANS MAGISKA SAGoVÄRLD
– barnsöndag i Tonsalen kl. 14, 
Kyrkogårdsvägen 2. Sousou & 
Maher Cissoko för er rakt in 
i en förtrollad värld av sånger 
och sagor från Västafrika,till 
ackompangemang av den vackra 
klangen från instrumentet kora.
Mer info: teaterslava.org.

Söndag 18/2
SöNDAGSCAFé med Per 
Sörman som tolkar Dan 
Andersson. Magasinet kl. 13.30, 
Juringe gård, Mäster Lorentz väg 
3, Segeltorp. Kostnad 125 kr, 100 
kr för medlemmar. Biljettsläpp 
1/1. Anmälan till boka@
segeltorpkultur.se eller  
08-646 48 56. Mer info: 
segeltorpkultur.se.
HIttA RÄtt MED EN-
SEMBLE YRIA i Tonsalen 
kl. 14, Kyrkogårdsvägen 2. 
Musikspäckad skattjakt för barn 
6–9 år och familj. Lo, Billie och 
Humlan ger sig ut på skattjakt 
i sökandet efter Rätt. De tar 
hjälp av varandra men också av 
publiken. 50 kr/biljett. Mer info: 
08-551 705 17, teaterslava.org.
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LuCIA
tISdag 12/12
LuCIA I HuDDINGE KuL-
tuRHuS, Stora salen kl. 14. 
Stort luciatåg med barn  
från Tomtbergaskolan 
under ledning av 
musiklärare Karin 
Johansson. En varm och 
personlig tolkning av 
vinterns högtid. Kaffebiljett 
40 kr. Arrangör: Huddinge 
Hembygdsförening. Mer 
info: huddingehembygd.se.

onSdag 13/12
LuCIAtåG I HuDDINGE 
CENtRuM, Sjödalsscenen 
kl. 18–18.30, Sjödalstorget. 
Luciatåg med sångelever 
från Kulturskolan bjuder 
på ett stämningsfullt 
Luciafirande under ledning 
av Annelie Korsfeldt och 
Helena Rosander. Mer info: 
huddingekulturskola.se.

LöRdag 16/12
LuCIAtåG På MASMo 
juLMARKNAD, Masmo 
Torget kl. 13–16. Kom och 
se luciatåget från  
Myrstugubergets 
friskola. Mer info: 
exposedancemusic.se.



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Ångerrätten funkar 
bäst för näthandel

Gemenskap och 
kvalitet i fokus för 
nya dansskolan
jazzdans, dansmix 
och balett men också 
hiphop, zumba och yoga. 
Nystartade dansskolan 
Move Huddinge erbjuder 
det mesta i dansväg. 
Honnörsorden är 
gemenskap, samhörighet 
och kvalitet.
– Alla som jobbar i föreningen är 
utbildade pedagoger, säger Stina 
Helmers, konstnärlig ledare.

Move Huddinge startade i juni 
2017 och håller till i nybyggda Stuv-
stahallens särskilda danslokal. 

– Där dansar vi sju dagar i veckan.    
Vi håller också till i en annan lokal 
som vi har gjort om till danssal.

En del barn går danskurs en dag 
i veckan medan många tonåringar 
väljer danslinjer och tränar flera 
gånger i veckan. 

– Vi har linjer för olika åldrar, 
varav de yngsta är födda 2006 och 
de äldsta 1997, säger Stina Helmers.

Move Huddinge har även kurser 
för vuxna – i zumba och yoga och 
mer är på gång.

– Gemenskapen är viktig för oss. 
Hos oss ska man känna sig välkom-
men. Vi erbjuder danskvalitet på 
hemmaplan.

Föreställningar
16 och 17 december anordnar 
Move Huddinge föreställningar 
där föreningens barn och unga får 
möjlighet att visa vad de har lärt sig. 
Barnen äntrar scenen i Huddinge-
gymnasiets aula medan de som 
tränar flera gånger i veckan dansar 
på Tumbascenen.

Det finns mer information om 
Move Huddinge på föreningens 
hemsida, movehuddinge.se.

MIKAEL JEPPE

Det finns flera fördelar med att 
shoppa på nätet. Den som är lite 
folkskygg slipper trängas i butiker 

med skarp belysning och vill du spara 
pengar kan du i lugn och ro hitta det bästa 
priset med hjälp av olika jämförelse-tjänster. 

Nackdelen är att det inte går att stryka 
fingrarna över ett plagg för att bedöma 
tygets kvalitet eller känna hur ett par skor 
sitter på foten. I fysiska butiker erbjuder säl-
jare ibland öppet köp, men ofta  är grund-
regeln att det inte går att lämna tillbaka en 
vara om det inte är något fel på den. 

Du som handlar på nätet har dock rätt 
att ångra ett köp enligt lagen om distans-
avtal. Ångerrätten gäller vanligtvis inom 14 
dagar från att du har fått varan, men kan 
också vara längre. Efter att du har meddelat 
säljaren att du  ångrar ditt köp har du 14 
dagar på dig att skicka tillbaka varan. 

Säljaren måste också ge tydlig infor-
mation om hur du som konsument ska 
göra för att ångra köpet. Om säljaren inte 
informerar på rätt sätt så förlängs tiden för 
ångerrätten. 

Om du har använt varan mer än vad 
som är nödvändigt för att undersöka den 
får säljaren dra av en del av summan du får 
tillbaka. Det funkar alltså inte att gå ut och 
springa ett maraton med dina nya löparskor 
och sedan få alla pengar tillbaka, även om 
du hinner ångra köpet inom två veckor.

Ett tips är att alltid spara kopior på med-
delanden till säljaren, bland annat för att 
kunna visa att du har ångrat ett köp i rätt 
tid. Om du vill veta mer om dina rättigheter 
som konsument är du välkommen att höra 

av dig till oss på konsumentvägled-
ningen vid Huddinge servicecenter. 

KONSUMENT

Lisa Blidnert
Samhällsvägledare
Tel: 08-535 300 00

lisa.blidnert@huddinge.se

Full fart i danslokalen i Stuvstahallen. FOTO StINa StjEr NkVISt


