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Ordning och reda i kommunens ekonomi har varit 
en röd eller snarare blå tråd under de tolv år det har 
varit en alliansdominerad ledning i Huddinge. År av 

ansvarsfull politik ger oss nu möjligheter att satsa inför nästa 
år. För oss i koalitionen är det förskolan och skolan som kom-
mer först. 

Sammantaget förstärker vi Huddinges välfärd med en kvarts 
miljard jämfört med i år. Samtliga nämnder, förutom kommu-
nens centrala administration, ges en rimlig kompensation för 
att vi blir fler Huddingebor och för att priser och löner ökar. 

Utöver det satsar vi 50 miljoner extra på våra barn och 
unga. Vi gör en historisk satsning på förskolan för att stärka 
kvaliteten, hålla nere barngrupperna, öka andelen förskollärare 
och förbättra stödet till barn i behov av särskilt stöd. Även 
grundskolan prioriteras och skolpengen höjs. 

Budgeten har ett tydligt fokus på att förbättra företagskli-
matet så att fler jobb växer fram i Huddinge. För första gången 
någonsin får alla Huddingeungdomar som sökt feriepraktik-
plats möjlighet att prova på arbetslivet nu i sommar och vi 
satsar ännu mer nästa år. 

Huddinges gemensamma utemiljöer är viktiga. Vi 
investerar 56 miljoner i parker och lekplatser och gör 
en jättesatsning på att renovera Huddinges gator och 

vägnät. Stora och viktiga investeringar i nya skolor, förskolor, 
äldreboenden och lokaler för fritidsaktiviteter är nödvändigt i 
ett växande Huddinge. Det har vi råd med eftersom vi fortsät-
ter att ta ansvar för kommunens verksamheter här och nu 
- men vi gör inte av med mer än att vi har råd med välfärden 
också i framtiden.

Så tror vi att vi bygger en stark och 
framtidsinriktad kommun där alla får 
möjlighet att växa, utvecklas och trivas. 

PS! Kul att Huddinge blev Sveriges bästa 
naturvårdskommun i år igen.   

Nu satsar vi 
på förskolan!
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Daniel Dronjak (M)
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Satsningen 100 företag på 100 dagar har  
identifierat näringslivets största utmaningar. 

Kommunens elcykelkampanj blev överlag en 
positiv upplevelse för familjen Lindgren.

I maj hölls en annorlunda politisk debatt i Skogås 
– en valdialog med 40-talet invånare och politiker!

Det här vill de olika partierna i Huddinge  
satsa på.

Det är mycket på gång i de östra delarna  
av Huddinge.

Nu inventeras Huddinges kulturhistoriskt  
intressanta byggnader och miljöer.
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HUDDIngE har utsetts till årets naturvårdskommun. 
Det är andra gången kommunen får toppresultat i 
Naturskyddsföreningens naturvårdsenkät till Sveriges 
kommuner. Huddinge kommun fick 53 poäng 
av 55,5 och blir därmed bäst både i landet och i 
kommungruppen ”pendlingskommun nära storstad”. 
Förra gången Huddinge fick bäst resultat var 2014 
då Naturskyddsföreningen gjorde en liknande enkät. 

Mer information om Huddinge kommuns natur och 
naturreservat finns på huddinge.se/naturkartan. Mer 

information om enkäten finns på Naturskyddsföreningens 
webbplats, naturskyddsforeningen.se.
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KORT & GOTT

Margareta Bosson, kommundirektör, margareta.bosson@huddinge.se

Lika spännande idag som för ett år sedan 

nU ÄR DET DAgS att 
nominera kandidater 
till Huddinge kommuns 
demokratipris! 

Varje år delar kommunen 
ut ett pris för att främja 
demokratin. Priset kan 
tilldelas en person, en grupp 
av personer eller en juridisk 
person som aktivt och på ett 
föredömligt sätt har verkat för 
främjandet av de demokratiska 
kärnvärdena.

Pristagaren ska bo eller 
ha varit bosatt i Huddinge 
kommun eller på annat sätt 
ha anknytning till kommunen 
eller ha verkat på ett sätt som 
kommit Huddinge kommuns 
invånare till godo.

Pristagaren får 25 000 
kronor och får ta emot priset 
i oktober i samband med 
talangjakten Jag är Huddinge.

Nominera din kandidat 
senast 31 juli på huddinge.se/
demokratipriset. Där kan du 
också läsa mer om priset. 

Vem vill du 
ge årets 
demokrati-
pris?

et har varit ett intensivt första år 
för mig i Huddinge kommun. Vi 
är nu fler än 110 000 invånare,  

näringslivet växer snabbare i Huddinge än 
i resten av länet och Sverige och nyss blev 
vi Sveriges bästa naturvårdskommun. Jag 
är inte längre ny, men jag är fortfarande 
lika taggad på att vara med och driva 
Huddinges utvecklingsresa.

En spännande utveckling väntar också 
alla våra feriepraktikanter i sommar. I 
år är vi stolta över att vi har kunnat ge 
alla ungdomar som sökt feriepraktik en 
plats. Det innebär att du kommer möta 
ungdomar sysselsatta på många håll, med 
allt från att vara gatumusicerande, både 
utomhus och på äldreboenden, till att 

jobba med park- eller fastighetsskötsel, på 
förskola eller fritids. Kanske du även får 
träffa de ungdomar som ska jobba som 
demokratiambassadörer och lär första-
gångsväljare, unga och andra osäkra hur 
det går till att rösta. Visste du att 6 procent 
av de som ska rösta i Huddinge är första-
gångsväljare, drygt 19 procent är mellan 
18-29 år och 12 procent inte är svenska 
medborgare?

Att minska och motverka segregationen 
är en av vår tids viktigaste frågor. Därför 
är jag extra glad att Delegationen mot 
segregation nyligen flyttat till Flemings-
berg, läs gärna intervjun med Inger Ashing, 
direktör på sidorna 14-17.

I andra ändan av Huddinge händer det 

mycket, tusentals nya invånare ska beredas 
plats i Trångsund, Skogås och fritidsområ-
den som Vidja och Sjöängen under kom-
mande år.  Parallellt med all nybyggnation 
pågår en kulturmiljöinventering av hela 
kommunen, det gäller få det nya och det 
gamla att samsas sida vid sida.

Sammantaget är jag glad över att få 
vara del av en kommun 
där arbetstillfällena 
blir fler, där vi bygger 
för framtiden och 
samtidigt vårdar  
den fina natur  
och det rika  
kulturarv som  
vi har. 

Så HÄR åRS får de vilda djuren ungar. Därför får  
hundar inte springa lösa i naturen från 1 mars till  
20 augusti. Under vistelser i Huddinges  
naturreservat ska hunden hållas kopplad  
året runt för att inte störa djur och 
människor. Det finns mer information  
om hundar och koppel på huddinge.se och  
på Huddingepolisens Facebooksida.

Koppla hunden i barnkammaren!

Bäst på natur – igen!
Valdialog  

i Vårby gård  

30 augusti
DET anordnas en valdialog  

på ABF i Vårby gård 30 augusti  

kl. 17–21. Mer info kommer 

 på huddinge.se.

D

HAR DU ETT föRSLAg på hur Huddinge kan bli bättre, utvecklas eller 
förändras? Då kan du lämna in ett Huddingeförslag via kommunens 
hemsida och söka stöd för ditt förslag via exempelvis Facebook, 
Instagram och Twitter. Om ditt Huddingeförslag får över 100 
röster inom 90 dagar överlämnas det till ansvarig nämnd eller 
förvaltning för beslut eller ställningstagande. Om du vill ha 
hjälp med att skicka in ett Huddingeförslag kan du kontakta 
kommunens servicecenter på 08-535 300 00. Mer info: 
huddinge.se/huddingeforslag.

Här kan du lämna in förslag
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EN AV OSS

Björns rondellhundar 
sprider glädje

Ibland blir det inte riktigt 
som man tänkt sig utan 
till och med bättre! 
fråga Björn, istället 
för träsnidare blev han 
rondellhundsfabrikör vars 
hundar sprider glädje över 
hela världen. 

Björn Andersson hade tagit två 
veckors semester. Tanken var att 
han skulle sitta i sin bod och snida, 
precis som han sett sin far göra. 
Boden, det första han byggt med 
egna händer, stod klar och virket 
låg och väntade.

– Jag hade verkligen sett fram 
emot de där veckorna men det gick 
inte, jag kom inte igång. 

Djupt besviken och frustrerad 
satte sig Björn i dörrhålet till boden. 
När han satt där hörde han tre barn 
några hus bort skoja och stimma. 
Mamman ropade på dem för de 
skulle åka och handla.

– Då slog mig tanken att jag 

skulle bygga något till dem. Så av 
plank som blivit över från bygget av 
boden gjorde jag tre rondellhundar 
och ställde på deras tomt.

Det här var i april 2007 och 
sedan dess har åtskilliga rondell-
hundar skapats i rondellhundsfabri-
ken i Huddinge. 

De första 25 rondellhundarna 
skapade Björn till utställningen  
1 000 meter konst i Huddinge.

– Jag ville inte sälja dem utan 
gav bort dem efter utställningen. 
Men när folk sa att jag inte kunde 
ge bort dem föreslog min fru Ann, 
som sköter all marknadsföring, att 
folk fick betala vad de tyckte de var 
värda och så skänker vi pengarna 
till välgörenhet.

Och så fick det bli. Alla pengar 
som kommer in går oavkortat till 
välgörande ändamål, framförallt 
till Min stora dag och Barncancer-
fonden.

– Mina rondellhundar står för 
glädje, generositet och kreativitet. 
När jag står på återvinningsstatio-

Brasilien, Tyskland, USA, Kanada. Björn Anderssons hundar har funnit nya hem runt om i världen. ”Jag tror inte det finns någon i Kina, än”.

MER OM 
BjöRn
AnDERSSOn

Ålder: 63 år.
Familj: Värl-
dens bästa fru 
och två under-
bara barn.
Bor: Huddinge.
Hobby:  Krea-
tivitet i snickar-
boden, koppla 
av med japan-
ska logiska 
pussel, spela 
Fantasy Ameri-
can Football.

nen brukar jag tänka ”här ligger 
tusentals kronor som kan hjälpa 
barn som har det svårt”, säger Björn. 

återvinningskoncept
För alla rondellhundar görs av 
återvunnet material, och inte bara 
de för genom åren har Björn kläckt 
många idéer utifrån återvinnings-
konceptet som bihotell, modeller 
av utedass som återspeglar ägarens 
personlighet, fyrar och fjärilshus.  

Nu har Björn slutat jobba 9 till 
5. Istället har han tillsammans med 
några kompisar startat ett företag 
som coachar människor som vill 
byta yrkesbana eller förverkliga 
affärsidéer.

– Men jag ska fortsätta göra ron-
dellhundar!

fotnot: Den första rondellhunden 
placerades ut av Akademi Vreta 

Kloster i Linköping 2006. Mer att 
läsa om Björns rondellhundar finns 
på rondellhund.com, Facebook och 
rondellhundsfabriken på Instagram.

KrISTINA EDEr



Vårt Huddinge #3 2018

NÄRINGSLIV

5

Näringslivsstrateg 
Andreas Fogelqvist 
konstaterar att 
satsningen 100 
företag på 100 
dagar resulterade 
i fler inspel än vad 
han hade vågat 
hoppas på.

100 företagsbesök 
gav massor av input
Det går generellt sett 
mycket bra för Huddinges 
näringsliv. Tillväxten är 
hög både i omsättning och 
i antalet anställda räknat, 
men det finns också stora 
utmaningar.
Svårigheterna att hitta 
kvalificerad arbetskraft 
är just nu smolket i 
glädjebägaren som oroar 
mest.

Det visar storsatsningen 100 
företag på 100 dagar där Huddinge 
kommuns tjänstemän och politi-
ker har mött företagare över hela 
kommunen för att få en klar bild 
av näringslivets utmaningar och 
förväntningar på kommunen.

– Det vi kan se är att utmaning-
arna just nu inte påverkar tillväxt-
planerna. De som vill växa gör det 
men flaggar samtidigt för att det 
kan bli bekymmer längre fram, 
säger Andreas Fogelqvist, närings-
livsstrateg hos Huddinge kommun.

över 100 kommunföreträdare
Satsningen startade i januari och 
pågick en bit in i april. Över 100 
tjänstemän och politiker deltog och 
många var med vid flera företags-
besök. Detta resulterade i en massa 
input.

– Vi hade stora öron och lärde oss 
på så vis om både företag och deras 
framtidsplaner, hur det funkar där 
de är, utmaningar och vad de förvän-
tar sig av oss på kommunen, säger 
Andreas Fogelqvist.

Den otivelaktigt största utma-
ningen visade sig som väntat vara 
företagens kompetensförsörjning. 
Det uppgavs vara mycket svårt, inom 
vissa branscher nästintill omöjligt, att 
hitta kvalificerad arbetskraft. 

– Företagen förstår att kommunen 
inte har rådighet över detta, men för-

väntar sig att kommunen ska verka 
för förbättringar på alla nivåer.

Mark att växa på, flexibla arbets-
platser och upplevda problem kring 
upphandlingar är andra saker som 
togs upp.

– När det gäller upphandlingar har 
vi redan hunnit en bit på väg med 
vårt nya direktupphandlingsregister. 
Där kan man registrera sitt företag 
och finns då med i registret som kan 
användas av de som direktupphand-
lar inom kommunen, säger Andreas 
Fogelqvist.

All input har kokats ned i en lång 
lista över förväntingar.

– Det kom in betydligt fler inspel 
än jag hade vågat hoppas på. En del 

hade vi redan identifierat vilket visar 
att vi är på rätt väg, säger han och 
fortsätter:

– Nu ska vi se till att alla inspel 
hamnar på rätt plats i kommunen 
och att de påverkar de förbättrings-
insatser som ska göras 2019.

ny grupp
Andreas Fogelqvist sitter med i en ny 
förvaltningsövergripande närings-
livsgrupp som tar hand om inspelen, 
fördelar ut dem och följer upp.

– Det viktiga är trots allt inte bara 
att jobba med förbättringsområden, 
utan att jobba med rätt saker, säger 
han.

  MIKAEL JEPPE
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FAmILjEhEm

Strax utanför det lilla samhället 
Härad i Sörmland hittade Susanne 
och hennes man Bertil den gård de 
drömde om när de bodde i lägenhet 
i Stockholmsförorten Aspudden. 
Här har deras tonårsdöttrar Ellie 
och Alma växt upp.

– Vi har egentligen alltid pratat 
om att göra något för andra, kanske 
bli volontärer i Afrika. Men jag är 
för blödig för att fungera bra i den 
rollen, säger Bertil. När en av dött-
rarnas bästa kompisar i förskolan 
behövde en kontaktfamilj väcktes 
tanken att det var ett uppdrag som 
kunde passa familjen och det visade 
sig fungera utmärkt.

– Det kändes helt naturligt och 
var kul att kunna göra något för 
familjen.

Mycket stöd i familjens närhet
I familjens närhet finns flera kon-
taktfamiljer, jourhem och famil-
jehem och genom åren har de sett 
barn som behöver en extra familj få 
olika former av stöd och hjälp.

– I takt med att våra egna barn 
har blivit större har vi känt att vi 
har både plats och tid att ställa upp 
som familjehem. Ellie och Alma 
har också legat på och velat ha 
småsyskon. Men vi har bromsat 
ganska länge för det är inget enkelt 
beslut att fatta, säger Susanne som 
är beteendevetare. 

Genom sitt arbete och via vän-
ner till familjen som engagerat sig 
socialt har hon kommit i kontakt 

med barn och unga som haft en 
tuff start i livet.

– Så innan vi bestämde oss visste 
vi ganska mycket om vad det inne-
bär att vara familjehem men man 
kan ändå inte riktigt förstå innan 
man själv är där. Att vara famil-
jehem påverkar alla medlemmar 
i familjen, det är en resa där ens 
relationer sätts på prov och man 
ställs inför många utmaningar.

”Huddinge finns alltid där”
Att de som kontaktfamilj haft 
kontakt med Huddinge kommun 
bidrog till att de valde att bli  
familjehem.

– Huddinge finns alltid där när vi 
behöver råd, stöd och hjälp. Det är 
viktigt att kontakten med kommu-
nen fungerar bra för att det ska bli 
så bra som möjligt för barnen och 
det nätverk de har sen tidigare.

Efter runt två år som fyrabarns-
familj känner Williams att de landat 
i sin nya roll.

– Vi är en familj. Men det är 
viktigt att komma ihåg att målet vid 
placeringar är att om det är möjligt 
så ska barnen en dag återförenas 
med sina biologiska föräldrar, men 
det är inte alltid självklart att så sker, 
säger Bertil.

Ellie och Alma är mycket fästa 
vid de placerade barnen. De ser 
dem som sina småsyskon och gör 
mycket tillsammans med dem.

– Att vara familjehem har gjort 
att jag blivit bättre på att bemöta 

människor, att förstå att vi alla är 
olika och kan ha det svårt på olika 
sätt, säger Ellie. 

Precis som i alla familjer med 
småbarn känner Ellie, Alma och 
deras föräldrar ibland att de inte 
orkar längre. Då är det okej att säga 
det, att stänga in sig på ett rum och 
komma ifrån en stund.

Susanne tillägger att man som 
familjehemsförälder måste tillåta 
sig att vara ”good enough”.

– Barn som haft det svårt kan ha 
en tung ryggsäck att bära och det 
kanske inte alltid blir som man 
tänkt sig. Då får man tänka att man 
gjort sitt bästa.

KrISTINA EDEr

”Familjen 
Williams trivs 
med beslutet att 
bli familjehem. 

”Jag har blivit 
bättre på att 
förstå att vi alla 
är olika och kan 
ha det svårt på 
olika sätt”, säger 
Ellie.

”Finaste
uppdraget 
man kan ha”
– jag kan inte tänka mig ett finare uppdrag än att  
få vara familjehem, säger Susanne williams. 
Tillsammans med sin familj beslutade hon för några  
år sedan att ta emot två barn i förskoleåldern från 
Huddinge kommun.
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– Att vara jourhem blir ett uppdrag
för hela familjen som ger mycket
tillbaka, säger Sofie white, chef 
för jourhemsenheten i Huddinge 
kommun.

I Huddinge finns det alltid, precis som i andra 
kommuner, behov av trygga och stabila vuxna 
som vill öppna sina hem för barn, ungdomar 
och föräldrar med barn som behöver akut 
hjälp med placering. Orsakerna för placering 
kan variera, till exempel bristande omsorgs-
förmåga på grund av sjukdom eller missbruk, 
misshandel eller att en ungdom kommit i svår 
konflikt med sina föräldrar.

– För att ställa upp som jourhem krävs att 
man har utrymme, både känslomässigt och 
tidsmässigt och att barnet man tar emot har 
möjlighet till eget rum, säger Sofie White. 

Olika former av jourhem
I Huddinge finns olika former av jourhem. I 
kontrakterade jourhem är en vuxen hemma på 
heltid mot arvode från kommunen.

Till kontrakterade hem sker placering 
dygnet runt.

– Till jourhem som vi har avtal med placerar 
vi först efter att ha kollat av så att de har möj-
lighet att ta emot, säger Sofie White.

En jourhemsplacering anpassas efter behov 
och kan variera från ett dygn till flera månader, 
i snitt handlar det om fyra till sex månader.

I Huddinge kommun placeras barn och 
ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Alla jourhem i kommunen får genomgå 
Socialstyrelsens grundutbildning. Jourhemmet 
utbildas också kontinuerligt, får extern grupp-
handledning, stöd och vägledning av jour- 
hemskonsult och vid behov enskild handled-
ning av extern handledare. Det finns också en 
beredskapstelefon dit jourhemmen kan ringa 
och få stöd dygnet runt alla årets dagar.

   KrISTINA EDEr

jourhem ger 
akut hjälp

DET fInnS alltid behov av nya 
familjehem. Ett familjehem kan se 
väldigt olika ut precis som barn och 
ungdomars behov kan variera. Om 
du är ensamstående, sambo eller 
gift är inte avgörande. Det är heller 
inte avgörande om det finns barn 
eller tonåringar i familjen. 

Det viktigaste är att familje-
hemmet kan erbjuda barnet eller 
ungdomen trygghet och en stabil 
social situation och att det finns tid, 

plats och utrymme för att ta emot 
en ny medlem i familjen.

Alla familjehem får utbildning, 
stöd och handledning.

Vill du veta mer om vad det 
innebär att vara familjehem är du 
välkommen till informationsmöte 
4 oktober. Tid och plats finns på 
huddinge.se/familjehem, där kan 
du också anmäla dig och läsa 
mer om vad det innebär att vara 
familjehem.

Familjehem sökes 
– möte 4 oktober

fAKTA
fAMILjEHEM är privatpersoner som i sin 
bostad, och för en längre tid, tar emot 
barn eller ungdomar som inte kan bo kvar 
hemma.
jOURHEM är privatpersoner som i sitt 
eget hem tar emot barn, ungdomar eller 
föräldrar med barn som behöver akut 
placering utanför det egna hemmet.
MER ATT LÄSA på huddinge.se.
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Positivt men ganska 
stötigt elcykeltest
Mattias Lindgren är 
överlag positiv till 
ellådcykeln som han lånat 
av Huddinge kommun.
– när det gäller själva 
cyklandet så är det 
fantastisk bortsett från 
att det inte finns någon 
dämpning under lådan. 
Elcykeln är perfekt för 
kortare sträckor och ofta 
snabbare än bilen, säger 
han och berättar att han 
har cyklat mer än 15 mil.

Mattias Lindgren var en av fyra 
Huddingebor som under maj 
månad testade var sin elcykel och 
delade med sig av sina erfarenheter 
i sociala medier för att inspirera 
andra att cykla mer. 

När den här artikeln skrivs har 
han hunnit testa ellådcykeln i näs-
tan två veckor. Han har precis häm-
tat döttrarna Eleanora och Amelia 
på förskolan Utsikten i utkanten 
av Vistabergs bostadsområde där 
familjen bor; vi träffas på en gång- 
och cykelväg intill Katrinebergsvä-
gen på andra sidan Glömstavägen.

– På ettans och tvåans växel gör 
batteriet ingen större nytta men väl 
från treans växel och uppåt, säger 
han och rullar ihop lådcykelns 
kapell.

– Cykeln är rätt stötig så det 
gäller att försöka sänka farten vid 
gropar och gupp, men det största 
problemet är att skyltningen för oss 
cyklister är dålig. Det är stor skill-
nad jämfört med att köra bil.

Mattias Lindgren upplever också 
att det ofta saknas bra parkeringar 
där det går att låsa fast cykeln på ett 
vettigt sätt. Vid en tur till Kungens 
kurva valde han därför att parkera 
cykeln i ett bilgarage.

Inför testcyklandet uttryckte han 
oro för stöldrisken, inte minst för 
att bli av med batteriet i samband 
med exempelvis en tur till affären.

– Men jag har tre lås och tar alltid 
med mig batteriet i ryggsäcken 
när jag ställer cykeln någonstans. 
Elcykeln ställer helt klart nya krav 
på säkerhetslösningar, exempelvis 
kraftiga lås och GPS-spårsändare.

Planerad körning
Han gillar elcykeln. Det gör även 
döttrarna som svarar ”eh eh” på 
frågan om vad de anser om att 
pappa ibland ersätter familjens die-
seldrivna Volkswagen Sharan med 
en lådcykel.

– Jag har precis hämtat dem på 
förskolan så de är lite trötta, men 
tjejerna gillar att åka med och 
somnar ofta direkt, säger Mattias 
Lindgren.

– I går åkte vi till Gömmarens 
naturreservat, det vara bara att 
packa ned barn, bärstol och mat i 
lådan och sticka iväg. Med det sagt 
så kräver cykelns storlek och hastig-
het att man planerar sin körning i 
viss mån.

Efter en stund blir det dags att 
åka hemåt för att få i sig lite mat. 
Mattias Lindgren rullar ut kapel-
let igen, sätter sig på sadeln och 
trampar iväg.

MIKAEL JEPPE

 
fotnot: Elcykelkampanjen var en 

del i Huddinge kommuns mil-
jöarbete, där miljövänliga trans-

portmedel som elcyklar bidrar till 
minskade utsläpp, mindre trängsel 
och mindre buller. Testcyklisternas 
inlägg publicerades på energi- och 

klimatrådgivarnas Facebooksida, 
facebook.com/energiochklimat.

Pappaledige 
Mattias Lindgren 
jobbar till vardags 
som verksamhets-
utvecklare. Här 
under en liten 
avstickare med 
döttrarna Elea-
nora och Amelia 
som han precis 
har hämtat på 
förskolan.



9Vårt Huddinge #3 2018

DEmOKRATI

nya mötesplatser och 
ökad digitalisering, 
men också fler jobb 
och småföretag i alla 
kommundelar, samverkan 
med föreningslivet 
och samarbete över 
partigränserna.
Det är några saker som 
kan öka valdeltagandet, 
menar flera av Huddinges 
kommunpolitiker.

– Ett bra föreningsstöd och samar-
bete mellan kommun, företag och 
föreningar är två nyckelfrågor som 
jag ser det, säger kommunalrådet 
Christian Ottosson (C).

Han ser gärna att kommunen 
inför ett system med opartiska 
valambassadörer i valdistrikt med 
lågt valdeltagande. De ska helt 
enkelt söka upp väljare och infor-
mera dem om valet och på så vis få 
fler att rösta. Christian Ottosson vill 

också öka andelen distansmöten i 
kommunpolitiken för att fler ska 
kunna delta och påverka.

Hans allianskollega Karl Hen-
riksson (KD) menar att den allra 
viktigaste frågan för valdeltagandet 
trots allt är att det ska vara lätt att 
rösta.

– Det ska gå att förtidsrösta där 
man ändå befinner sig – i alla delar 
av kommunen, säger han.

Bråda dagar
Det är snart val och Huddinges 
politiker har därför extra bråda 
dagar. Det handlar bland annat om 
valdialoger, debatter, dörrknack-
ning, affischering och flygbladsut-
delning, närvaro i valstugor och i 
vissa fall i husbilar, och ökat tryck i 
sociala medier. 

Nujin Alacabek (V), kommunal-
råd i opposition, är en av många 
som har fulltecknade almanackor 
fram till valet. Hon är bekymrad 
över att valdeltagandet är extra högt 
i välmående områden och lägre i 

Så vill politikerna 
öka valdeltagandet

christian Ottosson (c):
– Vi vill ha särskilda valam-
bassadörer som arbetar för 
att genom opartisk informa-
tion öka valdeltagandet i 
de valdistrikt som har lägst 
valdeltagande och att kom-
munen genomför demokrati-
vandringar. Vi vill också öka 
andelen möten i kommunpoli-
tiken som kan ske på distans.

Karl Henriksson (KD):
– Vi är ute en hel del och 
träffar Huddingeborna på till 
exempel torg och pendeltågs-
stationer. Vi kommer även 
att ha en valstuga i Huddinge 
centrum under valrörelsen. I år 
kommer vi dessutom att foku-
sera mycket på sociala medier.

Nujin alacabek (V):
– Vi satsar på att närvara 
mycket i de områden där val-
deltagandet är lågt. Vi gör det 
dock med våra förutsättningar 
och vi är inte ett av de största 
partierna. Däremot kommer 
vi exempelvis att ha valstuga i 
både Vårby gård, Skogås och i 
Flemingsberg.

Mats arkhem (SD):
– Vi ska kampanja på flera 
olika sätt: genom flygblad, 
valstuga, annonser i press 
och sociala medier, möten, 
bokbord, olika debatter och 
affischer. Alla som vill ska på 
ett tydligt sätt kunna ta del av 
våra budskap.

segregerade områden som exempel-
vis Vårby gård. 

– Det är viktigt att det finns 
mötesplatser som erbjuder dialog 
mellan förtroendevalda och med-
borgare på mer kontinuerlig basis. 
Vi vill ha lokala medborgarkontor, 
det skulle kunna vara en sådan typ 
av mötesplatser, säger hon.

Mats Arkhem, vice gruppledare 
för SD i kommunfullmäktige, 
tycker inte att man ska stirra sig 
blind på en procentsiffra för valdel-
tagandet:

– rätten att rösta är även rätten 
att få avstå. Det är upp till partierna 
själva att få ut sitt budskap, det 
ligger rimligtvis i deras eget intresse 
att kunna argumentera för sin 
politik, snarare än att hänga upp sig 
på själva procentnivån på valdelta-
gandet.

I tidigare nummer av Vårt Hud-
dinge har företrädare för övriga 
partier i fullmäktige berättat hur de 
vill öka valdeltagandet.

MIKAEL JEPPE
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Alla var där. åtminstone kändes 
det så när det hölls valdialog i 
kulturföreningen Lyktans lokal 
i Skogås centrum 23 maj.

Drygt 40 personer hade samlats för att på 
demokratiberedningens initiativ disku-
tera både stort och smått, lätt och svårt. 

Anne-Maria Stubin, Skogåsbo, tvåbarns-
mamma och timvikarie som utbildar sig 
till förskollärare, hoppades få prata en del 
barnomsorg med både politiker och andra.

– Just nu vet jag bara vilket parti jag inte 
ska rösta på, men efter ikväll hoppas jag 
ha kommit lite närmare när det gäller vem 
jag ska rösta på, säger hon.

Anne-Maria Stubin och alla andra väl-

komnades av ett dignande fikabord.
Samtalsledare var Karin Bruce, från 

föreningen LärOlika:
– Ikväll har vi ingen valdebatt, utan dia-

log om frågor som vi tycker är viktiga och 
som ofta är politiskt viktiga frågor. Det är 
ingen tävling med vinnare och förlorare 
utan alla ska vara involverade. Alla ska få 
chansen att prata lika mycket.

Ovanlig debatt på valdialog hos förening
Valdialogen i Skogås blev en succé. Drygt 40 personer mötte upp.



– Det är kort och gott ett annat format 
för att prata politiska frågor än politiska 
debatter.

Efter samtalsuppvärmningar i syfte att 
stifta nya bekantskaper var det dags för 
alla att ta var sin ordlapp från ett bord och 
sedan slå sig ned i grupper om fyra och 
samtala fem minuter om varje ord. 

Utbildning, sorg, arbete, kärlek, krig 

och fred var några exempel på ord som 
fanns att välja på. Semester stod det på 
lappen som en av dialogens yngsta delta-
gare valde.

– Jag gillar att resa, säger Isabel Arroyo 
Hellstrand som förgäves hade letat efter 

lappar med orden 
trygghet och 

nedskräpning.

– Jag tycker det skräpas ned mycket, men 
det har blivit bättre. Jag tycker också det 
ibland känns lite otryggt i Skogås.

Några problem med att få folk att sam-
tala fanns inte. Det pratades, lyssnades och 
inspirerades under två timmar. 

En liknande dialog ska hållas på ABF i 
Vårby gård 30 augusti kl. 17–21.

MIKAEL JEPPE 
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Ovanlig debatt på valdialog hos förening

Niklas Bougt, Vänsterpartiet, Gudrun Hay, Drevvikenpartiet, Aisha Hassan, Anne-Maria Stubin och Anders Sandgren 
samtalade om så vitt skilda ämnen som rasism, digitalisering, arbete, naturen och fred.

Kalika Eriksson och Inger Berntsson 
Forsberg fann varandra.

Ett bord var belamrat med små
samtalslappar med ord.

Josefin Ehn Hellstrand och Isabel 
Arroyo Hellstrand fanns på plats.
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Demokrati och val självklara ämnen på SFI

– Politikerna på tv pratar till 
svenskar, inte till oss. De borde tala 
långsammare, säger Malek Kap-
pan Kohili som går i en svenska 
C-grupp tillsammans med fyra 
andra hörselskadade vuxna.

De kommer från Syrien, Irak, 
Eritrea och Gambia och träffas 
regelbundet till SFI-undervisning 
i Vux Huddinges lokaler på Patron 
Pehrs väg. 

De har bott i Sverige i mellan 
fyra och 20 år och kommer, utom 
i ett fall, från länder som inte 

var demokratiska när de kom till 
Sverige.

– rösta, det måste man göra, 
säger Dodou Secka, från Gambia.

 
Intensiv debatt
Både lärare och elever talar i 
mikrofoner som förstärker det som 
sägs. När den här intervjun görs i 
mitten av maj går gruppen bland 
annat igenom vad som menas med 
yttrande- och åsiktsfrihet, hur valet 
går till och vad man röstar till – 
kommun, landsting och riksdag. 

De får också lära sig att det finns 
andra vägar att påverka, exempelvis 
genom att skriva insändare.

Läraren Satu raunela, som själv 
är hörselskadad, skriver med stöd 

9 september är det val i Sverige vilket börjar synas och 
höras lite varstans. Att valtemperaturen stiger märks 
också tydligt på Vux Huddinge. Där lär sig deltagarna i SfI 
och svenska som andra språk (SVA) om demokrati, det 
stundande valet och hur de kan göra sina röster hörda 
samtidigt som de lär sig svenska.

Kibra Teclemicael, Iman Al Munajed, Satu Raunela, lärare på Huddinge kommuns hörsel- och dövenhet, Dodou Secka, Silva Yacop 
och Malek Kappan Kohili lär sig svenska och om demokrati och val på en och samma gång.

Satu Raunela, 
lärare på Hud-
dinge kommuns 
hörsel- och 
dövenhet.

ETT  

TILLgÄngLIgT  

VAL föR ALLA 

Läs mer om hur Huddinge

 gör valet mer tillgängligt för alla på 

huddinge.se/val2018. Det kan handla 

om allt från handikappanpassade

vallokaler till information 

på lättläst svenska.
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Demokrati och val självklara ämnen på SFI
av deltagarna upp en rad olika 
begrepp på klassrummets whitebo-
ard. Hon tar engagerat med grup-
pen på en resa i demokratins värld, 
stannar upp och förklarar, för att 
sedan fortsätta till nästa begrepp.

När hon ber deltagarna om för-
slag på valfrågor blir det en ganska 
intensiv debatt om jobb, sjukvård, 
lag och ordning och bostäder.

– Det är viktigt med jobb åt alla, 
både svenskar och invandrare – och 
hörselskadade förstås, säger Malek 
Kappan Kohili, en av två i gruppen 
som fick rösta redan i förra valet.

– Och så behövs det hyreslägen-
heter som man har råd att bo i, 
säger Silva Yacop, från Syrien.

Läxa om demokrati
Lite längre bort i korridoren är det 
grammatiklektion med utgångs-

punkt från noveller och tidnings-
artiklar. Erco Ehvärt och läraren 
Svetlana Eriksson pratar bland 
annat om pride och att kvinnor i 
Saudiarabien snart får ta körkort. 
Eftersom Erco Ehvärt är döv finns 
även två teckenspråkstolkar på plats. 
De tecknar på svenska och säger det 
som tecknas högt. 

– Självklart ska jag gå och rösta. 
Jag röstar för att samhället ska bli 
bättre för alla. Jag vill också att poli-
tikerna ska göra vardagen bättre för 
oss döva, säger han.

Precis som för SFI ingår det i 
kursplanen att jobba med frågor 
som demokrati, jämställdhet, lika 
behandling och hur valprocessen 
ser ut. Samtalen kan börja med en 
enkel reflektion. 

Det diskuteras och ifrågasätts. 
Just i dag blir det också hemläxa i 

Erco Ehvärt 
och Svetlana 
Eriksson, lärare 
på Huddinge 
kommuns hörsel- 
och dövenhet, 
diskuterar 
valfrågor med 
stöd av två 
teckenspråk-
stolkar. Svenskt 
teckenspråk 
skiljer sig mycket 
från det estniska 
teckenspråket, 
konstaterar Erco 
Ehvärt.

form av ett utskrivet tal om demo-
kratins bräcklighet.

– Jag gillar att diskutera brett och 
inte bara fokusera på grammatiken, 
säger Erco Ehvärt som flyttade från 
Estland till Sverige för sju år sedan.

Efter att ha klarat SFI-kurserna 
A-D pluggar han nu svenska som 
andra språk hela tio timmar i 
veckan och målet är att komma in 
på en elektrikerutbildning.

nöjd med politikerna
Han är ganska nöjd med hur poli-
tikerna sköter sig när det gäller att 
möta döva och hörselskadade. Han 
berättar att flera lokalpolitiker har 
besökt SFI och SVA och berättat om 
sina partier och viktiga valfrågor.

– Och så fick vi ställa frågor, det 
var bra.

MIKAEL JEPPE

ETT  

TILLgÄngLIgT  

VAL föR ALLA 

Läs mer om hur Huddinge

 gör valet mer tillgängligt för alla på 

huddinge.se/val2018. Det kan handla 

om allt från handikappanpassade

vallokaler till information 

på lättläst svenska.
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Huddinge tog på 
sig ledartröjan 2017
– Det är också glädjande att 
meritvärdena i skolan ligger kvar 
på en relativt hög nivå trots att det 
ökande antalet nyanlända gjort sko-
lans uppdrag svårare, säger han.

Det ekonomiska resultatet för 
2017 uppgick till 193,5 miljoner 
kronor exklusive exploaterings- 
och realisationsvinster. Det var på 
rätt sida om kommunens tvåpro-
centsmål för en hållbar ekonomi. 
Endast social- och förskolenämnd- 
erna gick back, men de har sjösatt 
handlingsplaner för att komma 
tillrätta med underskotten. 

– Utmaningarna är fortsatt stora. 
De närmaste åren ska cirka tre mil-
jarder investeras i främst förskolor, 
skolor och äldreboenden och vi 
behöver lägga undan pengar för att 
klara detta, säger Daniel Dronjak.

2017 var ett vägskäl
Under 2017 byggdes närmare 800 
nya bostäder och startades en rad 
nya företag, men det var överens-
kommelserna kring Spårväg syd 
som på allvar innebar att Huddinge 
drog på sig den rosa ledartröjan för 
utvecklingen i de södra delarna av 
Stockholmsregionen, menar Daniel 
Dronjak.

– 2017 stod vi vid ett vägskäl där 
vi kunde fortsätta som tidigare eller 
ta ett rejält kliv framåt när det gäller 
bostäder, arbetsplatser och annan 
utveckling längs spårvägen, säger 
han och fortsätter:

Daniel Dronjak, 
kommunstyrel-
sens ordförande, 
och Magdalena 
Bosson, kommun-
direktör, gläds åt 
att det går bra för 
Huddinge.

– Det råder politisk enighet 
om vägvalet. Nu har vi tagit på 
oss ledarrollen och hade vi inte 
gjort det är jag rädd för att södra 
länshalvan hade halkat efter, säger 
Daniel Dronjak.

Magdalena Bosson, kommun-
direktör i Huddinge kommun 
sedan augusti 2017, är imponerad 
över det hon har fått uppleva under 
sina snart tio månader vid rodret 
för en verksamhet med 6 714 med-
arbetare.

– Jag har gjort många verksam-
hetsbesök och har på nära håll fått 
uppleva hur en serviceinriktad och 
offensiv tillväxtkommun inte nöjer 
sig med att vara någon i mäng-
den, utan kliver fram. Chefer och 
medarbetare planerar och hanterar 
tillväxt. Detsamma gäller närings-
livet, säger hon.

Utmärkelserna duggade tätt 
2017: Årets kommun, Årets UF-
kommun i Stockholm och Årets 
friluftskommun. Dessutom klätt-
rade kommunen 37 steg i Svenskt 
Näringslivs ranking av företagskli-
matet. 

– Jobbar man hårt och får upp-
skattning för det så får man energi 
att jobba vidare, säger Magdalena 
Bosson.

 
Digitalisering
På frågan om vilka utmaningar 
som väntar framöver, svarar Daniel 
Dronjak:

– Det är en stor utmaning att 
klara att utveckla välfärdsverksam-
heterna och att bygga ut den kom-
munala servicen så att alla får del av 
den. Det är vårt viktigaste uppdrag 

– att ge alla barn en bra förskola och 
skola, bättre service till våra äldre 
med mera. För att klara det måste 
vi bli ännu bättre på att använda 
varje skattekrona på bästa sätt.

Söka nya lösningar
Han menar att kommunen inte 
kommer att ha råd att göra allt i 
egen regi när färre ska försörja fler 
och invånarnas behov ständigt ökar. 
Det handlar i stället om att jobba 
smartare och att hitta nya lösningar. 
Cirka 50 procent av nya verksamhe-
ter ska, enligt Huddinge kommuns 
mål och budget, drivas av någon 
annan än kommunen.

– Det ökar valfriheten för Hud-
dingeborna, det är bra för kvalitén i 
välfärden och det är nödvändigt för 
en hållbar ekonomi i kommunen, 
säger Daniel Dronjak.

Magdalena Bosson menar att 
många utmaningar kan lösas med 
ökad digitalisering. Det gäller både 
ny service och ökad tillgänglighet.

– Det handlar om att bygga nya 
lösningar i en modern kommun för 
en allt mer digitalt mogen befolk-
ning och att inte vara rädd för att 
testa nya lösningar och vägar, säger 
hon.

MIKAEL JEPPE

god ordning och reda i kommunens ekonomi, 
urstark tillväxt, bra måluppfyllelse i de kommunala 
verksamheterna och beslut om hur Spårväg syd ska 
finansieras. Kommunstyrelsens ordförande Daniel 
Dronjak (M) behöver inte direkt leta efter ljuspunkter 
när han ombeds sammanfatta 2017. 
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PLATS 80 bland Sveriges 
kommuner i Svenskt Näringslivs 
ranking av företagsklimatet 2017. 

37 platser bättre än 2016. 
Målet är topp 50.

 
2 

55
4

AnTALET AnSTÄLLDA 
i Huddinge kommun 2017: 

6 714. 84 fler än 2016.

6 
71

4

+37
HUDDIngE blev Årets 
friluftskommun 2017. 

Bakom utmärkelsen står 
Naturvårdsverket, Sveriges 
Kultur- och Fritidschefers 

förening och Svenskt 
Friluftsliv.

–––

På fASTIgHETSgALAn 
utsågs Huddinge till Årets 
kommun. Detta tack vare 

den intensiva utvecklingen av 
Flemingsberg, Kungens kurva 

och centrala Huddinge.

–––

åRETS UF-kommun 2017 
i Stockholms län.

 

 

1
AnTALET InVånARE 2017: 

110 003. 2013 uppgick antalet 
invånare till 102 557.
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Vänsterpartiet 
vansterpartiet.se/huddinge

Nujin alacabek-Darwich (V)
nujin.alacabek-darwich@huddinge.se
– Det gångna året har visat att den 
ekonomiska politiken i Huddinge 
inte fungerar. Verksamheter under-
finansieras. Det är kris i förskolan 
och skolan. Nu vill den borgerliga 
minoritetskoalitionen få det att se 
ut som att man satsar på kärnverk-
samheten trots att satsningarna 
är mindre än de nedskärningar 
man vill göra i bland annat skolan. 
Vänsterpartiet har en annan vision 
av Huddinge för Mål och budget 
som bygger på solidaritet och med-
mänsklighet. Vi vill bryta segrega-
tionen och öka inkluderingen.

christian Ottosson (c)
christian.ottosson@huddinge.se
– Vi står för närodlad politik och 
prioriterar miljö, trygghet och 
valfrihet. För att klara den gröna 
omställningen vill vi satsa mer på 
vattenrening, nya våtmarker och 
infartsparkeringar. Vi i koalitionen 
satsar nu 21 miljoner på vattenin-
vesteringar och inför sopsaltning 
för året runt-cykling. Vi vill skaffa 
områdesvärdar för ökad trygghet i 
våra centrum. Vi är stolta över bud-
getsatsningen på ökad förskolepeng 
och förebyggande insatser. Slutligen 
vill vi öka valfriheten inom skola, 
kultur och omsorg.

Centerpartiet 
centerpartiet.se/huddinge

ingalill Söderberg (DP)
ingalill.soderberg@huddinge.se
–  Vi är glada för att Engelska sko-
lan i Länna byggs och kan invigas 
i höst. Vi är också glada för den 
fina lekparken vid Vallmyravägen 
i Länna och Sjöängsparken. En 
till 11-spelsplan på Nytorps mosse 
måste också komma på plats. Drev-
vikenpartiet behövs för att se till 
att satsningarna framöver inte bara 
görs utefter Spårväg syd. Nu ser vi 
fram emot att planerna för en snygg 
och välkomnande entré till Skogås 
ska bli verklighet liksom sanering 
av den gamla deponin Österhagen 
och nya bostäder. 

Drevvikenpartiet 
drevvikenpartiet.se

Sverigedemokraterna 
huddinge.sverigedemokraterna.se

arnold Boström (SD)
arnold.bostrom@huddinge.se
– Mottagandet av de många eko-
nomiska migranterna gör det svårt 
att uppnå kommunens mål. De tar 
resurser från och tränger undan de 
som redan är bosatta här. Bostads-
situationen försämras och en mer 
varsam utbyggnad av kommunen 
försvåras. En allt mindre andel av 
invånarna betalar skatt, men ska 
ändå sörja för fler. För att kunna 
upprätthålla god samhällsservice 
måste kostnaderna för migratio-
nen minskas avsevärt, vilket skulle 
kunna bli möjligt efter en valfram-
gång för Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna 
socialdemokraterna.se/huddinge

Sara Heelge Vikmång (S) 
sara.heelge-vikmang@huddinge.se
– Huddinge är en bra kommun 
att leva och bo i, men här finns 
också stora utmaningar. Välfärden 
har varit underfinansierad i flera 
år. Barngrupperna i förskolan är 
stora, skolorna tvingas spara och 
sjukfrånvaron är hög. Personalen 
gör fantastiska insatser varje dag, 
men deras förutsättningar måste 
bli bättre. Socialdemokraterna går 
till val på att investera i Huddinges 
förskolor, skolor och äldreomsorg, 
bygga fler hyresrätter som männ-
iskor faktiskt har råd att bo i och att 
satsa på föreningslivet.

Moderaterna 
moderaterna.net/huddinge

Jelena Drenjamin (M)
jelena.drenjamin@huddinge.se
– Huddinges skolor fortsatte att 
klättra i SKL:s ranking. Vi har haft 
ordning på ekonomin och varit an-
svarsfulla med skattepengarna. Där-
för finns det utrymme att satsa mer 
på skolan och förskolan. Med de 
extra resurserna vill vi minska den 
administrativa bördan för lärare så 
de kan ägna mer tid åt pedagogik. 
Grundskolan får ett tillskott på 14,3 
miljoner kronor, en uppräkning på 
nästan tre procent. En satsning vi 
gör utan att fingra på kommunens 
överskottsmål, vi behöver resurser 
nu men också i framtiden. 

Bryt segregationen Snygg Skogåsentré Minskade kostnader

Skolinvesteringarökad valfrihet Miljoner till skolan

Företrädare för partierna 
i Huddinges kommunfullmäktige 
svarar på frågorna om hur de 
ser på året som gått och vilka 
satsningar som bör göras 
i Huddinge nu.
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Huddingepartiet 
huddingepartiet.se

lars Björkman (HP)
lars.bjorkman@huddinge.se
– Vi har klarat våra mål för spa-
rande och kan därför göra fler sats-
ningar inom fler områden. Framför 
allt på förebyggande insatser för 
Huddinges barn och den äldre 
generationen. Såväl äldre som barn 
och unga ska tillförsäkras tidiga 
insatser för en god livskvalitet. Vi 
ska tillförsäkra människor, oavsett 
ålder och funktionsnivå, jämlika 
levnadsvillkor och full delaktighet 
och inflytande i vardagen. Personer 
med funktionsnedsättning ska få 
förbättrade möjligheter att komma 
in på arbetsmarknaden.

Miljöpartiet 
mp.se/huddinge

Marica lindblad (MP)
marica.lindblad@huddinge.se
– Nu krävs ordning och reda! Flera 
verksamheter har uppvisat stora 
brister. resurser har gått förlorade 
på grund av slarv och bristande 
internkontroll. Vi riktar skarp 
kritik mot den politiska ledningen 
som tycks oberörd av misshushåll-
ningen! Det är tufft inom försko-
lan, med stor oro bland personal 
och föräldrar. Det krävs en rejäl 
satsning på förskola och skola om 
vi ska kunna behålla och rekry-
tera personal. Flera av Huddinges 
miljömål kommer inte att nås, till 
exempel badsjöars vattenkvalitet. 

Kristdemokraterna 
huddinge.kristdemokraterna.se

Karl Henriksson (KD)
karl.henriksson@huddinge.se
– De senaste åren har Huddinge 
utvecklats snabbt, med fler bostäder, 
fler invånare och fler i jobb. En 
utmaning som vi i den styrande 
koalitionen fått satsa mycket på har 
gällt att få fram nya förskolor. Nu 
har vi äntligen byggt ikapp och då 
vill vi kristdemokrater fokusera på 
att minska barngruppernas storlek 
och öka andelen utbildade förskol-
lärare. Vi behöver också bygga fler 
äldreboenden och fler senior- och 
trygghetsbostäder så att vi kan 
införa en äldreboendegaranti för 
alla över 85 år.

ÄldreboendegarantiRejäl skolsatsning

Liberalerna 
huddinge.liberalerna.se

Malin Danielsson (l)
malin.danielsson@huddinge.se
– 2017 var ett bra år. Äntligen ska 
Spårväg syd byggas, Tvärförbin-
delse Södertörn går framåt, cirka 
800 nya bostäder blev klara och vi 
invigde flera nya badplatser och 
lekparker. Att vi också blev årets fri-
luftskommun visar att vi inte bara 
bygger bostäder utan samhällen att 
trivas i. I budgeten för 2019 sätter 
Liberalerna förskolan och skolan 
först. Vi föreslår en historiskt hög 
satsning på upprustning av vägar 
och att tre miljarder investeras i 
skolor, förskolor, äldreboenden och 
fotbollsplaner.

fokus på skolan

Företrädare för partierna 
i Huddinges kommunfullmäktige 
svarar på frågorna om hur de 
ser på året som gått och vilka 
satsningar som bör göras 
i Huddinge nu.

jämlika livsvillkor
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Inger Ashing 
leder kraftsamling 

mot segregation
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Segregation är en av vår tids största 
samhällsutmaningar. Den påverkar hela 
samhället, fast dess effekter slår olika mot 
människors livsvillkor.
Det görs mycket för att motverka och minska 
segregation, men det saknas en gemensam bild 
av hur segregationen ser ut och vilka insatser 
som faktiskt fungerar. Det här vill Inger Ashing 
på nystartade Delegationen mot segregation 
(Delmos) ändra på genom att samla alla goda 
krafter, bygga ny kunskap och dela ut riktade 
statsbidrag.



– Segregation har alltid funnits, 
men nu ser vi ett skifte, bland annat 
i skolan där stora grupper av barn 
inte klarar kunskapsmålen och där-
med inte får samma förutsättningar 
som andra. Hur segregationen 
ser ut och hur den kan motverkas 
vill vi titta närmare på tillsam-
mans med andra aktörer som kan 
påverka utvecklingen, bland annat 
myndigheter, landsting, kommuner, 
organisationer inom civilsamhället, 
näringsliv och forskare, säger Inger 
Ashing och tillägger:

– Det är inte vi som ska göra 
själva jobbet, utan vi ska mer fung-
era som katalysator.

 
Stort uppdrag
Hon är chef för den lilla myndig-
heten med det stora uppdraget. 
Delmos ska på regeringens uppdrag 
bidra till att minska och motverka 
segregation. Det handlar bland 
annat om att förbättra situationen 
i socioekonomiskt utsatta områden 
och att motverka strukturella orsa-
ker till segregation. Det här ska man 
hjälpa till med genom samverkan, 
utveckling och genom att sprida 
kunskap och statsbidrag.

– Det är spännande med en 
politisk ledning som låter oss ta itu 
med strukturella orsaker, som låter 
oss vara långsiktiga och ger oss 
möjlighet att lämna projekttanken 
åt sidan för att på allvar ta tag i ut-
maningarna, säger Inger Ashing när 
vi träffas i ett mötesrum på sjunde 
våningen i Södertörns högskola i 
Flemingsberg.

Där har myndigheten huserat se-
dan starten 1 januari 2018. Delmos 
har i dag närmare 15 anställda men 
ytterligare fem är på väg in.

– En del i uppdraget är att följa 
forskning och annan kunskapsut-
veckling på området och bidra till 
att det utvecklas ny kunskap. Det är 
skäl till att vi sitter just här.

Uppväxt i utsatt område
Inger Ashing pratar engagerat och 
övertygande. Hon säger sig vara 
starkt präglad av uppväxten i ett 
utsatt område i Malmö. Sedan 
12-årsåldern har hon också varit 
djupt engagerad i civilsamhället. 

Hon brinner för allas lika värde 
och allas lika förutsättningar. 
Det här har tagit henne dit hon  
är i dag.

– Ordet ”utsatt” kan i sig vara 
stigmatiserande och innebära 
begränsningar i synen på de egna 
möjligheterna, så det är viktigt att 
vi funderar på hur vi pratar, men 
det är också viktigt att våga prata 
om de utmaningar som finns för att 
kunna ta itu med problemen.

Allt hänger ihop
Inger Ashing konstaterar att segre-
gation betyder olika saker för olika 
människor och att det i dagsläget 
inte finns någon gemensam bild av 
hur segregationen ser ut. 

Hon understryker vidare att 
det inte går att isolera exempelvis 
skolresultat från var man bor, för-
äldrarnas utbildningsnivå, inkomst, 
kriminalitet, jobb eller arbetslöshet 

och så vidare – alla samhällsom-
råden hänger ihop och påverkar 
varandra på olika sätt. 

Delmos håller tillsammans med 
SCB på att ta fram ett uppföljnings-
system kring segregationen. Det ska 
göra det möjligt att följa utveckling-
en och att jämföra områden med 
varandra. Det blir också ett viktigt 
beslutsunderlag för alla som jobbar 
med välfärdens olika delar. Det  
ska i klartext gå att se vilka insatser 
som fungerar och vilka som inte 
gör det.

– Det här ska på sikt leda till en 
verktygslåda med insatser som vi 
vet motverkar och minskar segrega-
tion, säger hon.

 
Uthållighet
Just nu håller Delmos på att skapa 
strukturer och system för det fort-
satta arbetet, men förhoppningen 
från myndighetschefens sida är att 
man redan inom ett år ska ha de 
första systemen på plats. Det gäller 
bland annat den gemensamma 
bilden av hur segregationen ser ut 
i Sverige.

– Det är som sagt inte vår myn-
dighet som ska vara i fokus, det 
viktiga är vad man med vår hjälp 
åstadkommer, säger Inger Ashing.

Och intresset för den nya myn-
dighetens arbete är stort. Över 300 
intresseanmälningar om stöd för 
samverkan och kunskapsutbyte har 
hittills kommit in från kommuner, 
landsting, ideella föreningar och 
stiftelser.

MIKAEL JEPPE

Det är inte vi som ska göra 
själva jobbet, utan vi ska mer 
fungera som katalysator.

>
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Inger Ashing 
pendlar varje 
dag till jobbet 
i Flemingsberg 
från bostaden i 
Mälarhöjden.
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Drivs av en stark 
övertygelse

MER OM 
IngER 
ASHIng

Ålder: 44 år.
Familj: Bor 
med man 
och tre barn i 
Mälarhöjden.
Bakgrund: 
Född i Alton 
Hampshire, 
England, upp-
vuxen i Malmö 
där hon redan 
som 12-åring 
var med och 
startade en 
lokalavdelning 
av Non Figh-
ting Genera-
tion, studerade 
statsvetenskap 
vid Lunds 
universitet, 
tidigare ställ-
företrädande 
generaldirektör 
för statliga 
Ungdomssty-
relsen, ordfö-
rande i rädda 
Barnen till och 
med 2016, var 
regeringens 
nationella 
samordnare 
för unga som 
varken arbetar 
eller studerar.
aktuell: Direk-
tör för Dele-
gationen mot 
segregation 
(Delmos) sedan 
1 januari 2018.
Hobbyer: 
Engagemang i 
föreningslivet 
och barnens 
fritidsintres-
sen: gymnas-
tik, judo och 
fotboll.
ledstjärna: 
Visa alla 
människor 
respekt!
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Mycket på gång i östra Huddinge
Det nio våningar höga punkthuset uppförs på kullen ovanför Trångsunds centrum, vid Korpstigen. På varje våningsplan blir det två ettor, 
tre tvåor och två treor. Totalt 62 lägenheter på 22–72 kvadratmeter med öppen planlösning och balkong. Byggstart var i maj och projektet 
beräknas vara avslutat våren 2020.

– Vi tar ett helhetsgrepp i plane-
ringen och tittar inte bara på bostä-
der utan även förskolor och skolor, 
bostäder, arbetsplatser, infrastruk-
tur, parker och äldreboenden, säger 
Malin Danielsson (L), kommunal-
råd och ansvarig för samhällsbygg-
nadsfrågor.

I juni invigdes Sjöängsparken 
som fått nya lekmiljöer, utegym och 
grillplats. 

Framöver ska även Härbreparken, 
Sjötorpsparken och Stortorpspar-
ken rustas upp.

Fritidsområden i Vidja och Sjö-
ängen ska omvandlas för att ge plats 
för permanentboende.

Under våren var detaljplanen för 

Österhagen ute på samråd för här 
ska den gamla deponin saneras för 
att hindra miljöfarliga föroreningar 
från att läcka ut i Drevviken. På  
sikt byggs bostäder med olika  
upplåtelseformer, förskola och 
äldreboende. Sjötorpsskolan ska 
renoveras och skolgården ska rustas. 

Tryggare miljö
Gångstråk, belysning och cykelvä-
gar i Sjötorpsparken ska rustas för 
att bättre koppla ihop Länna och 
Skogås och skapa en tryggare och 
trevligare utemiljö.

– Förslaget är att bygga ny infarts-
väg förbi Sjötorpsskolan för att 
minska trafiken i bostadsområdena 

och göra gång- och cykelbanan 
säkrare, säger Malin Danielsson.

Intill Sjötorpsparken planeras för 
ny förskola som ska ersätta Svalan 
och cirka 260 bostäder fördelat 
på flerbostadshus och radhus ska 
byggas.

Centrala Skogås ska göras triv-
sammare och entré Skogås, som nu 
präglas av en rondell och ett kraft-
verk, ska få en uppfräschning.

– I dagsläget är det en lite tråkig 
plats och detaljplanen syftar till att 
ge ett trevligare intryck av området 
med plats för mindre verksamheter 
och företag, säger Malin Danielsson.

Vårens termin var den sista 
för nior på Eboskolan då skolan 

Huddinge växer inte bara i flemingsberg och Kungens 
kurva. Även i östra Huddinge är det mycket på gång. 
Här skapas plats för cirka 4 000 nya invånare fram till 
2030 så därför byggs nu stegvis olika typer av bostäder 
och ny förskola. Skolor och skolgårdar rustas och ytor 
öppnas för företag.

ILLUSTr ATION Huge BOStäDer aB

Vi tar ett 
helhets-
grepp 
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Sommarkul  
i öster
DET VAnKAS ett digert program 
i Skogås och Trångsund i sommar. 
Det blir parksommar och allsång 
i Stortorpsparken. Konstkollo och 
Vattenmannen och Speed på Skogås 
bibliotek – och fladdermusspaning. 
När ”Skogås rullar” kan man pröva 
på skateboard och BMX vid Skogås 
racketcenter under ledning av 
världsmästare. Den som gillar dans 
och är 9–12 år kan hitta sin grej på 
Östra gymnasiet där tre kortkurser 
anordnas. Läs mer på huddinge.se/
parksommar och huddinge.se/lov.

Kom ihåg 
att anmäla 
klotter!
ETT nEDKLOTTRAT elskåp, ett 
transformatorhus med obehagligt 
budskap, en trasig gatlykta – du ser 
detta varje dag.

Bli en vardagshjälte och 
rapportera in fel och brister i appen 
Felanmälan Huddinge eller till 
servicecenter på 08-535 300 00. 

Genom att rapportera det du ser 
får kommunen en bra överblick 
över var felen finns och kan agera 
snabbare – och vi får samtidigt ett 
vackrare Huddinge.

Kommunal 
service får 
toppbetyg
HUDDIngES krögare är markant 
mer nöjda med kommunens service 
2017 jämfört med tidigare. Nöjd 
kund-index för serveringstillstånd 
har på ett år stigit från 67 till 86.

Under maj månad presenterades 
Sveriges kommuner och landstings 
undersökning av företagsklimatet. 
Den gav höga betyg till Huddinge 
kommuns alkoholhandläggning. 
Att kontrollen alltid kombineras 
med information och stöd till 
krögaren utifrån tillsynsresultatet 
tros vara en viktig orsak till 
resultatet i undersökningen 2017.

Mycket på gång i östra Huddinge
framöver ska ta emot elever från 
förskoleklass till årskurs 6. Här ska 
skolgården anpassas till elevernas 
behov. Trångsundsskolan ska byg-
gas om för att ge plats för fler elever 
och såväl elever som lärare ska få en 
bättre arbetsmiljö.

nya bostäder vid stationen
Huge och HSB ska i två olika 
bostadsprojekt ge Trångsund 235 
till 250 nya bostäder vid stationen.

För att på bästa sätt ta tillvara på 
medborgarnas åsikter och syn-
punkter kring utvecklingen av östra 
Huddinge kompletteras de sedvan-
liga samråden kring detaljplanerna 
med olika former av dialoger.

– Vi har lyssnat in vad skol-
eleverna i Skogås och Trångsund 
tycker om sina områden och ska 
höra med alla berörda målgrupper 
om hur de ser på utvecklingen av 
östra Huddinge. Vi ska, exempelvis, 
höra vad de boende i Skogås saknar 
i centrum och hur vi kan göra det 
ännu bättre och om de känner 
sig trygga eller otrygga i området, 
säger Malin Danielsson som känner 
stor tillförsikt inför den framtida 
utvecklingen av östra Huddinge.

– Det kan vara svårt att få till hel-
heten när man utvecklar områden 
men här går alla delar i takt och det 
känns väldigt bra.

KrISTINA EDEr

Så här kan den nya förskolan vid Sjötorpsparken komma att se ut.
ILLUSTr ATION Su NDell arKiteKter
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Huddinge kommun håller 
på att inventera värdefulla 
kulturmiljöer.  
Det handlar inte bara 
om gamla hus och annan 
bebyggelse utan också 
om kulturhistoriskt 
intressanta verksamheter 
och platser.

– resultatet ska användas i alla 
skeden i samhällsplaneringen, från 
översiktsplaner till enskilda bygglov. 
Det här är också viktigt för att vi 
ska kunna behandla alla lika och 
alla, både invånare och byggaktörer, 
kan se vad våra beslut grundar sig 
på, säger Annika Colbengtson, pla-
narkitekt på Huddinge kommuns 
samhällsbyggnadsavdelning.

roseana Nieminen, även hon 
planarkitekt, nickar instämmande 
och berättar att dokumentet som 
håller på att skapas kan beskrivas 
som en form av varningsklocka. 
När någon vill förändra en bebyg-
gelse, verksamhet eller plats visar 
inventeringsresultaten var det 
finns värdefull kulturhistoria att ta 
hänsyn till. Det kan med andra ord 
behövas ytterligare utredning innan 
beslut om bygglov eller en detalj-
plan för ett område kan fattas.

– Samhällsplanering är ofta en 
balansgång där olika intressen 
behöver vägas mot varandra, exem-
pelvis ett bebyggelseförslag mot 
de kulturhistoriska värdena som 
finns där – ibland vinner skalbag-
gen, säger Annika Colbengtson lite 
skämtsamt.

 
Påvisa förändringar
Senast det gjordes en omfattande 
genomgång av kulturhistoriskt vik-
tiga miljöer i kommunen var 2003. 
Det man kom fram till då ligger till 
grund för den pågående invente-
ringen som ska påvisa eventuella 
förändringar. Det kan exempelvis 
vara nyare bebyggelse eller att en 
miljö har förändrats helt.

 Parallellt pågår ett arbete med 
att ta fram nya processer för att 

tillvarata kulturmiljövärdena inom 
samhällsplaneringen.

Själva inventeringen på fältet 
sköts av bebyggelseantikvarier från 
analys- och teknikkonsultföretaget 
WSP. De tittar och jämför, fotar, 
antecknar och justerar de tidigare 
kartorna så att de överensstäm-
mer med hur det ser ut i dag. Och 
till skillnad mot 2003 digitaliseras 
allting.

– Det kommer att ta flera måna-
der innan vi är färdiga och därefter 
ska dokumentet upp i fullmäktige. 
Det är jättespännande att vi har fått 
det här uppdraget av politikerna, 
säger Annika Colbengtson.

Tillgänglig för alla
roseana Nieminen berättar att 
byggnader och miljöer med höga 
kulturhistoriska värden kommer 
att finnas tillgängliga på en karta 
på huddinge.se. Därmed kan den 
som till exempel vill söka bygglov 
själv ta reda på vad det finns för 
bevaranderåd för området.

– På det här sättet blir det vi gör 
också en form av kunskapsbyg-
gande, säger roseana Nieminen.

Annika Colbengtson och rose-
ana Nieminen ingår i en projekt-
grupp på sex personer med olika 
kompetenser. Sedan finns det också 
en referensgrupp med företrädare 
från bland annat kultur och fritid.

– reaktionerna på det vi gör är 
mestadels positiva. En del tycker vi 
är för fega, andra att vi värnar för 
mycket om kulturhistoria, men det 
är helt klart ett område som enga-
gerar, säger Annika Colbengtson.

MIKAEL JEPPE

Inventering ska skydda vår kulturhistoria

Annika Colbengtson och Roseana 
Nieminen håller i inventeringen av 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer i 
Huddinge.
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Inventering ska skydda vår kulturhistoria

Bebyggelseantikvarierna Emil Bergstén, Moa Andersson och Charlotte Hedenström i full gång med att inventerar i Mellansjö. De använder 
sig bland annat av typografiska papperskartor, digitalkameror och surfplattor; med surfplattans hjälp kan de direkt koppla texter och bilder 
till punkter på digitala kartor.

KULTURmILjÖINVENTERING
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– Modern och nutida dans utgår 
ofta från improvisation. Stilen kan 
ha väldigt olika uttryck och du 
plockar ihop det du gillar själv, lite 
som lösgodis, säger Lovisa Wal-
lerström när vi träffas i Stuvstahal-
len i samband med en repetition 
inför sensommarens föreställning i 
Tonsalen.

Nära golvet och barfota är två 
andra element som finns i danssti-
len som Jelnek vill inspirera till.

Hitta samverkansformer
De är alla utbildade danspedagoger; 
fyra av de fem gick i samma klass 
på Dans- och cirkushögskolan där 
de under en kurs skapade en före-
ställning tillsammans. Sedan dess 
har det blivit fler föreställningar 
och workshopar om dans på skolor 
i Skogås, Vårby gård och Huddinge 
centrum. 

Jelnek är kommunkoreografer 
i Huddinge. De ingår i ett treårigt 
projekt där två andra grupper har 
fått chansen att vara kommunkore-
ografer i andra kommuner. Projek-
tet syftar till att skapa samverkans-
modeller mellan danskonstnärer 
och kommuner och görs i samar-
bete med Kulturrådet och Dans i 
Stockholms stad och län.

– Syftet är att vi som kommun-
koreografer (KOKO) ska hitta 
samverkansformer kring dans med 
både skolor och föreningsliv, säger 
Jasmine Attié och tillägger att kom-
paniet anordnade en flashmob på 

Danskompaniet jelnek 
vill sprida nutida dans 
till ungdomar genom 
föreställningar och 
workshopar i bland annat 
skolor. Kompaniet har en 
rad olika aktiviteter på 
gång i Huddinge, bland 
annat en flashmob i 
juni och ett konst- och 
danskollo i början av juli.

De bjuder upp till dansens lösgodis
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Kommun-
koreograferna 
(KOKO): 
Jasmine Attié, 
Karla Búcaro, 
Tuva Nord-
elius, Lovisa 
Wallerström 
och Nathalie 
Hillman visar 
prov på scenisk 
dans.

Dansens dag i samarbete med bland 
annat Huddinge basket, Teater 
Slàva och ABF.

Vill avmystifiera
Genom att bjuda in till scenisk dans 
och prata kring den vill de försöka 
avmystifiera en konstform som en 
del uppfattar som svårtillgänglig. 
De vill också bli länken mellan dans 
och föreningsliv. 

Alla aktiviteter som gruppen 
genomför är gratis för att nå ut till 
så många som möjligt.

– Det är otroligt kul att Huddinge 

kommun gör den här satsningen 
på det fria kulturlivet. Den ger oss 
möjlighet att lära känna kommu-
nen på riktigt och sprider också 
ringar på vattnet, bland annat 
genom fortsatta samarbeten, säger 
Lovisa Wallerström.

På gång just nu är repetitioner 
inför den egna dansföreställningen 
som har premiär i Tonsalen i 
augusti. Föreställningen ska också 
visas för skolelever i Huddinge 
under hösten. 

De planerar dessutom en 
flashmob i juni i samarbete med 

De bjuder upp till dansens lösgodis

en idrottsförening och 2–5 juli 
blir det konst- och dansskollo i 
samarbete med Fullersta Gård. 
Kollot riktar sig till Huddingebor 
mellan 10 och 14 år.

MIKAEL JEPPE

fotnot: En flashmob är när en 
grupp människor samlas på en 

offentlig plats, gör någonting 
oväntat en kort period och sedan 

skingras direkt efter. Det finns 
mer information om Danskom-
paniet Jelnek på jelnek.com och 

på Instagram.
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Mycket var sig likt 
men det bjöds också på 
några nyheter vid årets 
Huddingedagar. Till 
nyheterna hörde att pröva 
på-aktiviteterna hölls på 
en större yta vilket blev 
mycket uppskattat.

– Det var färre par som kom till 
drop in-vigseln men annars var det 
fullt av folk i parken, summerar 
Carin Löthwall, Huddinge kommun.

Till skillnad mot tidigare år, då 
programmet för barnen hållits på 
en scen, gjorde Vattenmannen och 
Speed stopp på olika platser runt 
om i Sjödalsparken. Så väl barn 
som vuxna samlades snabbt runt 
den populära duon för att se vad de 
skulle hitta på för skoj.

Politiker och representanter för 
kommunen fanns på plats för att 
informera och svara på frågor. 

Kören Joyvoice i Huddinge och 

Älvsjö bjöd på flashmob, det vill 
säga spontana uppträdanden på 
olika platser. Kören avslutade med 
att samlas och sjunga två låtar som 
fick rungande applåder. 

– Överraskningsmomentet när 
körerna plötsligt började sjunga 
gjorde succé. Så konceptet med 
flashmob ska vi utveckla vidare 
till nästa års Huddingedagar, säger 
Carin Löthwall. 

KrISTINA EDEr

Representanter för kommunen 
fick ta emot synpunkter inför den 
kommande upprustningen av 
Sjödalsparken.

FOTO tHOMaS 
HeNriKSSON

Succé för sjungande 
flashmob i parken

Kören Joyvoice 
i Huddinge och 
Älvsjö gjorde 
succé på Hud-
dingedagarna.

IK Södra Judo hörde till de föreningar som visade upp sig i Sjödalsparken.
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Sinne Eeg, en av de ledande 
jazzvokalisterna i Europa, och 
ett pärlband andra skickliga 
och populära artister lockade 
över 2 000 besökare till årets 
Huddinge jazz och blues i 
Sjödalsparken.

Huddinge jazz och blues arrangeras varje 
år i slutet av maj och årets festival var den 
tjugosjunde i ordningen. Festivalen varar 
i två dagar och publiken kunde i år njuta 
av såväl strålande väder som några av våra 

främsta artister inom blues och jazz.
– Vi är jättenöjda med arrangemanget. 

Fantastiska artister och en underbar 
publik, summerar jazzföreningens ordfö-
rande Karin Lundmark festivalen.

Huddinge jazz och blues arrangeras i 
anslutning till Huddingedagarna och är ett 

samarrangemang mellan Huddinge kom-
mun och Huddinge jazzförening.

– Jag tror att många förväntar sig en ny 
festival nästa år. Det är ett stort event som 
verkligen sätter Huddinge på kulturkartan, 
säger Karin Lundmark.

KrISTINA EDEr

Musikfest i strålande sol

Stockholm Swing All Stars svängde till det ordentligt.

Isabella Lundgrens lågmälda allvar trollband publiken under Huddinge jazz och blues. 

Sinne Eeg turnerar världen runt och gjorde 
ett stopp i Huddinge i slutet av maj.

FOTO aNDerS liNDHOlM



På gång Här tipsar vi om arrangemang i Huddinge. 
I Kultur- och fritidskalendern som följer med tidningen 

finns aktiviteter som arrangeras av kommunen.

UTSTÄLLnIngAR
3/6–12/8
SE MÄnnISKAn – VERK UR 
BERTIL jAnSSOnS PRIVATA 
KOnSTSAMLIng, Litografiska 
Museet, Sundby Gård. Bertil 
Jansson, känd kulturprofil och 
konstvän, har samlat konst, 
framför allt grafik, under lång 
tid. Museet visar valda verk med 
olika tekniker ur hans privata 
samling med temat människan. 
Mer info: litografiskamuseet.se.

18/8–12/9
SHIyUKI HOzUMI – MOKU-
RITO/TRÄLITO, Litografiska 
Museet, Sundby Gård. Mokurito 

– litografiskt tryck på trä 
utvecklades av den japanske 
konstnären och konstprofessorn 
Seishi Ozaki på 1970-talet. 
Nu introducerar Litografiska 
Museet Mokurito i Sverige. 
Shiyuki Hozumi kommer 
till Sverige och Litografiska 
Museet och visar sina färgstarka 
mokuritotryck på museet. Hon 
kommer dessutom att hålla tre 
workshopar i mokurito. Mer 
info: litografiskamuseet.se.

jUnI
13, 15 ocH 16/6
PICKnICK-KOnSERT MED 
TEATER SLáVA kl. 17.30–20, 
Skogås, Vårby och Visättra. Kom 
och njut av en glad, vacker och 
interaktiv utomhuskonsert. Efter 
konserten blir det workshop 
för barn och unga där man får 
pröva på att sjunga och dansa, 
testa akrobatik, rytmer och 
andra teaterövningar. Därefter 
bjuds det på picknick! 
13/6: Skogås, på torget utanför 
ungdom 142, Skogåstorget 13.
15/6: Vårby gård, utanför 
biblioteket, Vårby allé 26.
16/6: Visättra, vid förskolan, 
Kvarnängsvägen 10.

Söndag 17/6
SPELMAnSDAgEn, röda Caféet 
kl. 13–16, Botkyrkavägen 28, 
Vårby. Kl. 13–14.30 traditionell 
folkmusik. Ca kl. 14.30–16 
modernt. Allspelslåtar i Sixtens 
Janssons och Arne Lifs 
anda. Arrangör: Vårby Fittja 
Hembygdsförening.

TISdag 19/6
DAnS TILL DR KRALL, 
Stortorpsparken kl. 19–21, 
Tjäderstigen 16, Trångsund. 
Arrangör: Föreningen 
Stortorpsparken.

onSdag 20/6
ALLSång I SjöDALSPARKEn 
 kl. 15–16.30, Huddinge 
centrum. Kom och sjung 
med under ledning av Marit 
Eriksson, kapellmästare ronny 
Lindgren och bandet Lifslust. 
Fika finns till försäljning. 
Fri entré! Arrangörer: ABF 
Huddinge i samarbete med 
Huddinge kommun.

jULI
2–3/7 ocH 27/7 
wELCOME 2 SUMMER, 
Visättra Sportcenter kl. 12–18, 
Kvarnängsvägen 12, Huddinge.
Fotboll, basket, dans, måleri 
samt avslutning med grill och 
musik. Ålder: 6–17 år. Arrangör: 
Second Chance.

9–13/7
SOMMARLOVSfISKE I VåRBy 
gåRD, Vårby strand kl. 10–15, 
Vårby allé 37. Välkommen till 
öppet pröva på-fiske vid Vårby 
strand med Sportfiskarna. 
Kunniga instruktörer finns 
på plats och du kan låna all 
utrustning du behöver. För alla 

– oavsett om det är din första 
gång eller om du fiskat mycket 
tidigare. Aktiviteten är helt 
gratis och Sportfiskarna bjuder 
på mat och dryck. Ålder: 9–15 år. 
Arrangör: Sportfiskarna.

AUgUSTI
9–10/8
BMX, SKATE, KICKBIKE

– PRöVA På-DAgAR föR ny-
BöRjARE, Capital Bikepark,
Kvarnängsvägen 12, Huddinge/
Visättra. BMX-instruktör finns
på plats som kan hjälpa till med
tips och trix. Utrustning finns
att låna som BMX, skate, kick-
bike och skydd Blankett om 
ansvarsfriskrivning måste 
fyllas i. Den finns att ladda ner
på vår webb. Ta med den ifylld
vid ditt första besök i hallen.
Ålder: 6–17 år. Gratis, 
medlemskap i Capital Bikepark 
Locals ingår.  Arrangörer: 
Capital Bikepark Locals och 
Huddinge kommun. Mer info: 
capitalbikepark.se.

13–17/8
DAgLÄgER LITOgRAfI = 
TECKnA På STEn, Litografiska 
Museet, Sundby Gård. Gratis 
dagläger för Huddingebarn 
13–15 år. Pröva på att teckna, 
måla, använda collage och 
foto på stenen. Möjlighet till 
utelek och bad. Kursledare: 
Maria Lindström och 
Tommy Solum. anmälan 
till litografiska Museet 
senast 30/6: 08-746 90 91 eller 
info@litografiskamuseet.se. Mer 
info: litografiskamuseet.se.

15–16/8, 22–23/8 & 29/8
ALLSång – KOM OCH SjUng 
MED under ledning av Marit 
Eriksson, kapellmästare ronny 
Lindgren och bandet Lifslust. 
Fika finns till försäljning. 
Fri entré! Arrangörer: ABF 
Huddinge i samarbete med 
Huddinge kommun.

15/8: Sjödalsparken kl. 15–16.30, 
Huddinge centrum.

16/8: Stortorpsparken kl. 
15–16.30, Tjäderstigen 16, 
Trångsund.

22/8: Sjödalsparken kl. 15–16.30, 
Huddinge centrum.

23/8: Stortorpsparken kl. 
15–16.30, Tjäderstigen 16, 
Trångsund.

29/8: Sjödalsparken kl. 15-16.30, 
Huddinge centrum.
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Från 18 augusti ställer Shiyuki 
Hozumi ut litografiska tryck på 
Litografiska Museet. 

13–17/8 anordnas dagläger på Litografiska Museet.

SE VAD  

SOM HÄnDER  

På SOMMAR-

LOVET: 

huddinge.se/lov



För 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.
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Lördag 25/8
MADBETH AV OCH MED 
RUPESH TILLU, Tonsalen kl. 
19–20.15, Kyrkogårdsvägen 
2, Huddinge. En 
interaktiv fysisk 
komedi, löst 
inspirerad av 
Shakespeares 
klassiker 
Macbeth. 
Med slapstick, 
akrobatik, mim, 
musik och improvisation 
levereras historien om 
Madbeth – en man, en tron, 
en kungakrona. Det blir en 
uppsluppet rolig tragisk 
upplevelse med rupesh Tillu, 
skådespelare, regissör och 
filmskapare från Bombay, Indien. 
Från 16 år. Ordinarie 180 kr, 
reducerat 100 kr. Anmälan 
till Teater Sláva/  tickster.com, 
08-551 705 17, info@teaterslava.
org. Biljettsläpp 18 augusti. 
Arrangör: Teater Sláva.  Mer 
info: teaterslava.org.

TISdag 28/8
HEMLIgT ROCKABILLyBAnD, 
Stortorpsparken kl. 19–21, 
Tjäderstigen 16, Trångsund. 

Med ena foten i klassisk 
rockabilly och den andra 

i modern rockmusik har 
trion blivit en av Sveriges 
mest älskade liveakter.

SEPTEMBER
Söndag 2/9

HöSTLOPPIS, Stortorps-
parken kl. 11–15, Tjäderstigen 
16, Trångsund. Kom och fynda 
det du inte har. Arrangör: 
Stortorpsparken. Mer info: 
stortorpsparken.se.

ParKSommar  
I HuddIngE
Gratis konserter och
annan underhållning. 
Mer info: huddinge.se/
parksommar eller i Kultur- 
och fritidskalendern.
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HÄR KAn DU fIRA MIDSOMMAR
FrEdag 22 JunI
MAgASInET kl. 13–15.30, Mäster Lorentz väg 3, Segeltorp. 
Välkommen till traditionellt midsommarfirande med dans 
kring majstången till levande musik. Café, lotterier, fiskdamm, 
lyckohjul med mera. Arrangör: Segeltorps Kulturförening. Mer 
info: segeltorpkultur.se.

SjöDALSPARKEn kl. 10–16, Huddinge centrum. Minitivoli, kaffe, 
servering, ballonger och godis. Kom gärna med blommor till 
midsommarstången och hjälp oss klä den riktigt fin. Program: 
kl. 10.15 klär vi midsommarstången, kl. 11 reser vi stången, kl. 
11.15 dans kring stången, kl. 12 mer musik och dans, kl. 13 lekar 
för barnen och kl. 14 sommarquiz. Arrangörer: Huddinge IK och 
Huddinge kommun.

fLEMIngSBERg kl. 10–14, Terapivägen 18E. Midsommarfirande 
med olika lekar och tävlingar. Vi reser midsommarstången 
tillsammans. Hoppa säck, fiskdamm, boule, stafett, piñatas, 
dragkamp, bollekar (fotboll, fotbollstennis, volley). Vi dansar och 
sjunger runt midsommarstången. Alla är välkomna! Arrangör: 
Active Power Movement.

SjöÄngSPARKEn, Sjöängsvägen 15, Huddinge. Vi klär 
midsommarstången tillsammans kl. 10–11, så ta med blommor 
och blad. Festen börjar kl. 15. Traditionellt firande med lotter, 
fiskdamm och fikaservering. Musik och dans leds av Brage Gille. 
Arrangörer: Drevvikens Segelsällskap och Sjöängens Villaförening 
med stöd från Huddinge kommun. Eventuellt överskott går till 
Drevvikens Segelsällskap.

SOLHAgAPARKEn kl. 12–16, Varvsvägen 3, Vårby. Musik, sång 
och dans kring midsommarstången. Berglunds Tivoli är på 
plats med karuseller för hela familjen. Ta med blommor till 
midsommarstången och hjälp till att klä den. Det bjuds på grillad 
korv, saft och kaffe så länge det räcker. Firandet inleds med 
välkomsttal kl. 12. Stången reses kl. 14, dans kring stången 

kl. 14.30 och musikuppträdande av Göran Agdur kl. 15.  
Arrangör: Expose Förening.
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SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Skärpta regler 
kring snabblån

Snabblån har varit ett fenomen sedan 
2006. I början gick det att låna mindre 
belopp, allt från 500 till 20 000 kronor, 

via sms på 15 minuter. Men räntan var 
hög. Följden blev att tusentals ärenden om 
obetalda snabblån kom in till Kronofogden 
och ärendena ökade för varje år. Många 
människor, mest yngre, hamnade i allvarlig 
ekonomisk knipa. Personer som tar snabb-
lån är ofta ekonomiskt svaga redan före 
de tar sitt snabblån, och utan möjligheter 
att kunna låna pengar någon annanstans. 
Det var inte ovanligt att samma person 
tog flera snabblån för att sedan tappa 
kontrollen över skulderna. Med tiden har 
lagarna skärpts succesivt. räntor och andra 
kostnader har dock fortsatt att vara sky-
höga och marknadsföringen av snabblånen 
vilseledande. Men nu blir det skärpning. 
En ändring av konsumentkreditlagen har 
röstats fram i riksdagen. 

Den innebär att snabblån och andra 
högkostnadskrediter inte får överstiga 40 
procentenheter över referensräntan. rän-
tekostnader och avgifter får aldrig totalt bli 
högre än det lånade beloppet.

Marknadsföringen kommer tvingas 
att vara mera måttfull. En del 
snabblån har marknadsförts 

som ”gratis” trots att de inte är kostnads-
fria. Kunden måste också upplysas om att 
det är en högkostnadskredit. Målet med 
denna skärpning är att folk ska sluta fatta 
ogenomtänkta beslut.

Om lagändringen får önskad effekt 
återstår att se, men något behövde 

göras för att förhindra den 
okontrollerbara överskuldsätt-

ningen som sådana lån kan 
ge upphov till.

Sommarfina 
lekparker
Sjöängsparken intill Drevviken 
i Trångsund har fått ny lekplats, 
beachvolleyplan, grill och utegym. 
Även badplatsen har rustats upp.  I 

Länna har parken vid Vallmyravä-
gen fått gunga, hängmatta, karusell, 
rutschkana, koja och en gräsplan i 
mitten för bollek.

Parken vid Vallmyravägen.

Lagom till sommaren har två lekparker fått 
rejäla ansiktslyftningar.

KONSUmENT En ny koja i Sjöängsparken.

antonio alvarez
Samhällsvägledare
Tel: 08-535 300 00

antonio.alvarez@huddinge.se


