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Denna tid på året, med sommaren i annalkande, pågår ett 
intensivt arbete med budgeten inför nästa år. Det hand-
lar om att fördela 6 miljarder kronor så att de gör bästa 

möjliga nytta för Huddingeborna. 

Jag vill rikta ett stort tack till personalen i Huddinge som med 
begränsade medel har bedrivit en verksamhet av hög kvalitet 
och som Huddingeborna är nöjda med. Efter några återhåll-
samma år är det glädjande att kunna konstatera att det åter finns 
utrymme att prioritera och göra satsningar. 

Vi i den ledande koalitionen använder utrymmet till att 
prioritera de som varje dag jobbar med att ge barn och unga en 
bra start i livet. Skolpengen, som är den peng som finansierar 
all skolverksamhet, höjs och vi satsar på lärarna i skolan och i 
förskolan. Det ska vara tryggt och snyggt i Huddinge. Särskilda 
satsningar görs nästa år på Huddinges utemiljöer. Det hand-
lar om alltifrån klotterbekämpning, satsningar på parker och 
cykelvägar till underhåll av våra gator och vägar. Totalt stärks 
nämndernas budgetar med 230 miljoner. Att vi håller god ord-
ning i kommunens ekonomi gör att det nu finns utrymme att 
satsa på våra barn och unga och på att stärka de verksamheter 
som är allra viktigast. 

Det ser ljusare ut för Huddinge på många sätt. På senare 
tid har det fullkomligt regnat priser och utmärkel-
ser över kommunen. Vi är bästa UF-kommun (Ung 

företagsamhet) i länet, Sveriges bästa friluftskommun, vi är näst 
bäst på bostadsbyggande och tillväxt, och slutligen är vi Sveriges 
bästa naturvårdskommun. Dessutom landade vi under våren ett 

historiskt avtal om Spårväg syd. Det går som på räls 
just nu helt enkelt!

Trevlig sommar!

Ljusare tider  
i Huddinge!
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Daniel Dronjak (M)
Ordförande i kommunstyrelsen

daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

En av oss: Möt 11-årige Adel som trivs  
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Arbetet i full gång med att bygga 104  
nya bostäder i Stuvsta

Det finns många skäl till att Huddinge 
är Sveriges bästa friluftskommun
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Porträttet: Magdalena Bosson har utsetts  
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KORT & GOTT

Itakt med att staden växer, brer 
ut sig, vi blir allt fler och de stora 
ytorna för grönt minskar tycker 

jag mig märka att intresset för djur 
och natur växer.

När en sliten gammal herrgård i 
naturskön miljö men i enormt behov 
av renovering är till salu i Huddinge 
strömmar det av folk till visningen 
och spekulanterna är många. Dröm-
men om livet på landet lockar.

För ett par veckor sedan var jag på 
så kallade hönsbytardagar i en grann-
kommun – ja, jag är själv drabbad och 
äger fem hönor – och där var det gott 
om storstadsmänniskor som skulle 
köpa höns. En barnfamilj som jag 
talade med hade inga och skulle nu 
plötsligt skaffa tjugo stycken.

På Huddingedagen var det 
inte bara musik, mat och 
lek som lockade utan även 

en åsna, ponnyhästar och klappvän-
liga gnagare i bur. Djuren kom från 
Rådsparken som med sina djur är en 
av Huddinges mest populära mötes-
platser. 

Om jag får framtidsspana tror jag 
att från Huddinges många villa-
tomter liksom från lägenheternas 
bakgårdar och höghusens takterasser 
kommer vi kunna höra såväl skratt, 
som kuckeliku och bäää inom några 
år. På morgonen plockar vi med oss 
frukostägg från hönsens reden och 
byter ut ett tjog av dem mot grannens 
hemgjorda getost.

Ha en skön sommar och gör gärna 
som eleverna på gymnasiesärskolan 
som du kan läsa om på sidan 10 – 
plantera din egen ek.

Lotta Segelberg
Redaktör
lotta.segelberg@
huddinge.se

Det finns en 
bonde 
i oss alla

DemokrAtipriset på 25 000 kronor 
delas ut till en eller flera personer, 
ett företag, en verksamhet eller en 
organisation som aktivt verkar för 
demokratin och medmänniskornas bästa. 

Pristagaren kan ha utmärkt sig genom 
rådigt ingripande, förtjänstfulla insatser, 
engagemang eller innovativt tänkande. 

Pristagaren måste vara född eller bosatt 
i Huddinge kommun eller på annat sätt 
ha anknytning till kommunen. Gärningen 
måsta ha kommit Huddinge kommuns 
invånare till godo. 

Nominera kandidater senast 10 augusti 
via huddinge.se/demokratipris eller via 
e-post: anna.berglind@huddinge.se. 

Det går också bra att skicka brev: 
Huddinge kommun, Kommunstyrelsens 
förvaltning, Administrativa avdelningen, 
Anna Berglind,141 85 Huddinge.

Tyck till om
nya planerna!
just nu är två nya detaljplaner ute 
på samråd. 

 Planen för Rosenhill innebär 
bland annat en förtätning 
av området med småhus och 
flerbostadshus. Samrådet pågår till 
och med 4 juli.  

Utsäljeskolan planeras att 
byggas om till en F-9-skola med tre 
parallellklasser och grundsärskola, 
idrottshall, mötesplats och 
specialsalar. Planen är på samråd 
till och med 6 juli.

Läs mer och tyck till på 
huddinge.se/rosenhill och 
huddinge.se/planutsaljeskolan. 

ny App 
ger lust 
Att läsA

HÄNG MED!
HÅLL DIG UPPDATERAD
i trygghets- och säkerhetsfrågor 

med trygghetsbrevet. 
Anmäl dig till prenumeration 

genom att skicka e-post till
 trygghet@huddinge.se 
eller genom att gå in på 

huddinge.se/trygghet

Vem vill du ge 
Huddinge kommuns 
demokratipris?

Läraren Mikhael Mikalides tillsammans 
med Ramjantha, Adam, Emiljia och Akmal 
som är några av eleverna som hjälpt till att 
ta fram appen Boksamtal.

FOTO Inca WoLff

tillsAmmAns med sina elever på 
Vårbyskolan har läraren Mikhael 
Mikalides utvecklat appen Boksamtal.

– Jag brinner för att utveckla och 
stärka läskulturen och nu finns det ett 
digitalt läromedel som inspirerar till att 
läsa böcker!

Elever i klass 4-6 har skapat frågor 
till appen som fungerar som ett stöd 
vid boksamtal. 

Läsappen Boksamtal går att ladda 
ner gratis för iphone och ipad, till 
hösten ska den även finnas för 
Android. 

– Läsappen gör det lustfyllt 
att komma igång och samtal 
är det bästa sättet att bearbeta 
texter, säger Mikhael Mikalides 
som gläder sig åt att appen 
via tidningen Lyckoslanten 
kommer att nå ut till alla 
mellanstadieelever i hela 
Sverige.

KRISTINA EDER
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EN AV OSS

Adel trivs fett bra med livet
och Visättraskolan

när familjen flyttade från 
Visättra till Handen valde Adel 
att gå kvar i Visättraskolan.
– jag går upp klockan sex 
och tar bussen till skolan. 
Visättraskolan är fett bra, säger 
Adel Ayde, 11 år. 

Adel kommer från Syiren. Han kom till 
Sverige med sina föräldrar och två systrar 
för drygt ett år sedan.

– Sverige är ett bra land, men det är kallt. 
Jag har en storasyster och en lillasyster, så 
jag är mittemellan, det är bra. Min lillasys-
ter är ganska busig. Har jag några problem 
kan jag prata med min storasyster, det är 
fett bra, säger Adel. 

Adel ler gärna och tycker att det mesta 
just nu är ”fett bra”. Skolan han gick i 
innan han kom till Visättraskolan var 
inte så bra, tycker han. Men här trivs han 
jättebra.

– Mina kompisar är bra, alla kompi-
sar är snälla mot mig och det är bra på 
rasterna. Vuxna är med på rasterna, ifall vi 
har problem eller nån ramlar och slår sig 
hjälper de oss.

De har fått nya saker till skolgården så 
nu är den jättefin, tycker Adel. Han gillar 
att leka kurragömma och kull på rasterna. 
Ibland dansar de också. 

gillar matte och pingis
Adel tycker att skolan har bra regler, som 
att skolan inte ersätter ifall en elev tappar 
bort sin mobil eller om den går sönder 
under skoltid.

– Föräldrarna får välja om vi ska lämna 
in mobilen när vi är i skolan, det är bra. 
Annars kan elever tappa den, bli ledsna 
och vilja att skolan ska betala för en ny, det 
är inte bra. Men vi får använda mobilen 
om vi måste ringa hem eller så.

Adel går i årskurs fyra i en förberedel-
seklass där undervisningen anpassas efter 
hans förutsättningar och erfarenheter. I 

de praktiskt-estetiska ämnena går han 
tillsammans med sin ordinarie klass.

– Mitt mål är att jag nästa år ska gå med 
klassen i alla ämnen, säger Adel som gillar 
matte bäst. Och så gillar han pingis.

– Mats, som är bäste läraren, har lärt 
mig spela pingis. Jag är bra på pingis, det 
är fett kul!

Förutom pingis gillar han också att 
spela fotboll, basket, cykla, kasta frisbee 
och spela spel på mobilen. 

På onsdagarna kommer Astrid och 
Malin till klassen, det tycker Adel är kul.

– De lär oss rita serier, vi ska göra en bok 
av serierna. 

Adel gillar skolmaten, och bäst tycker 
han om pizza, det vill han gärna äta minst 
en gång i veckan.

Efter skolan tar han bussen hem till 
Handen och är det fint väder är han ute 
och leker med sina kompisar för än har 
han inte så många läxor.

Adel tycker att Visättraskolan är fett bra och på rasterna gungar han gärna så högt det går. 

KRISTINA EDER
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nu är arbetet igång i stuvsta 
centrum med att bygga 104 nya 
attraktiva bostäder, varav drygt 
hälften är tänkta för personer 
äldre än 55 år. 
projektet är unikt då det 
i husen ska finnas infarts-
parkering.

– Det blir jobbigt för många under 
byggtiden men när det är klart har vi ett 
attraktivt bostadsområde och lika många 
platser för infartsparkering som tidigare 
fast under tak, säger Cecilia Rogvall, 
exploateringsingenjör och projektledare 
för kommuen.

Den 4 maj vann detaljplanen för tom-
ten Mjölner 4 i Stuvsta centrum laga kraft 
efter att mark- och miljööverdomstolen 
avslagit ansökan om överklagan. 

Infartsparkeringen vid Byalagsvägen är 
nu stängd och på huddinge.se/mjolner4 
finns information om hur infartsparke-
ringen ska lösas under byggtiden som 
beräknas ta cirka tre år. 

Under byggtiden kommer det att finnas 
cirka 40 tillfälliga platser på Stambane-

vägen för infartsparkering vilket innebär 
att många pendlare behöver hitta andra 
alternativ.

– Det är jättekul att kommunen i sam-
arbete med byggherrarna Seniorgården 
och Borätt lyckats få till en lösning med 
både boende och parkering i samma hus-
kropp. Parkeringar tar upp stor yta som 
inte används dygnet runt. Med den här 
lösningen används marken mer effektivt, 
säger Cecilia Rogvall. 

Hon tycker också att valet av material 
och färger på de nya byggnaderna kommer 
att passa fint ihop med bebyggelsen i de 
intilliggande kvarteren. 

104 bostadsrätter
Kvarteret ska rymma 104 bostadsrätter i 
hus som är tre till sju våningar höga. 56 
av bostadsrätterna är för seniorer och 22 
av dem har ökad tillgänglighet, så kallat 
trygghetsboende.

– Här ska också finnas gemensam-
hetslokaler och bovärdar som ordnar 
sociala aktiviteter efter de boendes 
önskemål, säger Åsa Svedlund, 
projektledare för Mjölner som 
märkt av ett stort intresse för de 

planerade bostäderna.
– Närheten till allmänna kommuni-

kationer gör läget mycket attraktivt och 
minskar behovet av bil.

järnvägen – en utmaning
Den intilliggande järnvägen innebär en 
utmaning för byggherren.

– För att lösa problemet med störande 
buller har vi bland annat haft hjälp av en 
bullerkonsult för utformningen av husen 
med extra ljudisolering och bullerdämp-
ning av innergården med en glasskärm, 
säger Åsa Svedlund.

I kvarterets lummiga innergård ska det 
finnas lekplats, grönytor, boulebana och 
växthus. 

I samband med projektet förbättrar 
kommunen även gång- och cykelvägarna 
i området. 

Trafiksäkra passager för cyklister 
och gående och säkerhetshöjande 
åtgärder som fartgupp och avsmal-

ningar är en del av åtgärderna.
På huddinge.se/mjolner4 

finns mer att läsa om projek-
tet och tidsplan för bygget.

KRISTINA EDER

Attraktivt nybygge 
i Stuvsta centrum

Om cirka tre år ska det nya kvarteret i Stuvsta centrum stå klart. ILLUSTR ATION caRbon WhItE

NYHETER



 – Jag brukar beskriva det som att 
vi under många år lagt grunden, 
byggt huset och att vi nu håller på 
med tapeter och lister. Nu börjar 
våra mångåriga ansträngningar för 
friluftsliv, biologisk mångfald och 
kulturmiljövård att märkas, säger 
han.

– Etta bland 290 kommuner! Det 
är jätteroligt och ger oss energi att 
jobba vidare.

 En förändring i miljölagstift-
ningen på 1990-talet gjorde det 
möjligt för kommunerna att på 
frivillig väg börja skydda och 
utveckla lokala naturområden som 
naturreservat. Gömmaren var det 
första naturreservatet som skyd-
dades i kommunen. Nu finns hela 
tolv naturreservat spridda över 
kommunen, men det kan bli något 
ytterligare.

– Det finns strategiskt viktiga 
områden kvar att ta tag i, säger 
Thomas Strid. Grunden för arbetet 
är regionens övergripande grön-
strukturplan som kommunerna, 
länsstyrelsen och landstinget tagit 
fram tillsammans. Där framgår 
vilka grönområden som ska bevaras 
samtidigt som det ska finnas plats 
för utveckling av bostäder, arbets-
platser och infrastruktur.

– Det vi gör är i grunden ett 
folkhälsoarbete – vi vill att med-
borgarna ska trivas och må bra. 
Naturen ger avslappning och lugn. 
Och i en växande region som vår 
är det särskilt viktigt att värna och 
utveckla skyddsvärda grönområden.

Reservaten i kommunen skiljer 
sig lite åt – allt från tätortsnära, väl-
besökta områden 
med badplatser 
såsom vid Göm-
maren till tysta 
orörda ”urskogar” 
som exempelvis i 

Paradiset. De mer äventyrliga fri-
luftsaktiviteterna, med bland annat 
slalombacke, bågskyttebana, moun-
tainbikespår och bergsklättring, 
samordnas till Flottsbroområdet.

Reservaten har flera entréer 
varav minst en är huvudentré och 
där finns bland annat informa-
tionstavlor, soptunnor, cykelställ 
och fikabord. Det ska också vara 
lätt att hitta och ta sig dit, till fots, 
på cykel, med bil och kollektivtrafik.

– Och i alla reservat har vi tillsyn 
varje vecka för att hålla anlägg-
ningarna snygga och städade, säger 
Thomas Strid.

 
25 leder
En van friluftsmänniska kliver rätt 
ut i naturen, men många behöver 
vägvisning in i områdena. Därför 
har naturvårdsenheten märkt 
upp vandringsleder och satt upp 
information om hur långa lederna 
är och vad som finns att se.

Det finns för närvarande 25 upp-
märkta leder runt om i kommunen. 
Just nu märks Huddingeleden upp. 
Den ska bli åtta mil lång.

Lederna delas in i tre tillgänglig-
hetsklasser, från att den som sitter 
i rullstol ska kunna ta sig fram på 
egen hand till att inga anpassningar 
alls har gjorts med undantag för 
spänger över blöta partier och trap-
por där det är brant.

– I princip ska man kunna besöka 
alla vandringsleder med vanliga 
lågskor en torr och solig sommar-
dag, säger Thomas Strid.

Gladövik, som tidigare var 
privatägt men nu 
har öppnats för 
allmänheten, är 
det mest tillgäng-
lighetsanpassade 
området. Där finns 
nästan ingen lut-

ning alls längs en uppmärkt slinga, 
flytbryggförbindelser och grillplat-
ser anpassade för rullstol.

– Vi har även jobbat med tydliga 
kanter som ska underlätta för 
personer med synnedsättning att 
besöka området. Där finns också 
självstängande grindar som är en 
viktig förutsättning för många att ta 
sig ut i naturen.

ÅRETS FRILUFTSKOMMUN 2017

Ingen slump att Huddinge är bäst!

Vårt Huddinge #3 20176

Huddinge kommuns långsiktiga arbete med att göra 
naturen mer tillgänglig har krönts med flera priser. 
nyligen utsågs kommunen till sveriges friluftskommun 
2017. Huddinge och örebro delade på förstaplatsen.
priserna är ingen slump, menar thomas strid, 
kommunekolog. 

I Gladövik är 
rullstol och 
barnvagn inget 
hinder.

FOTO  
Maja bR anD

Det finns mer information  
om bland annat naturreservat, 
leder,  fornstigar och  
tillgänglighet på naturkartan.se, 
huddinge.se, i appen  
Huddinge naturkarta och på  
facebook.com/huddingenatur. 

Snabbvägar 
till Huddinges 
natur
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När han började som kommun-
ekolog var han ganska ensam. Nu 
består enheten av fem ekologer, tre 
naturvårdsvakter och en naturin-
formatör. Den senare jobbar mycket 
med guidningar och föredrag.

– Han träffar bland annat skol-
barn som får följa med honom ut i 
naturen. Han bidrar mycket till att 
göra naturområdena kända.

Thomas Strid och hans kollegor 
har precis påbörjat en ny satsning 
som handlar om att på olika sätt 
synliggöra de fornlämningar som 
finns lite här och var. 

Just nu pågår uppmärkningen av 
en fornstig i Glömsta-Kästa-Vista. 
På att göra-listan står också en 
tillgänglighetsanpassad utkiksplatt-
form vid Lissmasjön, ökad tillgäng-

lighet kring sjön Trehörningen och 
mycket annat.

– Det vi gör får bra betyg av våra 
kommuninvånare i de enkätunder-
sökningar som görs. Enkäterna är 
väldigt viktiga och ger oss bra input 
när det gäller medborgarnas öns-
kemål och vad vi bör jobba vidare 
med, säger Thomas Strid. 

MIKAEL JEPPE
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Vår: Ett måste 
är att åka till 
Ågestasjön och 
njuta av en av 
länets finaste 
fågelsjöar.
sommAr: 
Besök Korp-
berget i 
Vårby och se 
solnedgången 
över Mälar-
öarna.
Höst: Det 
finns flera fina 
svampskogar, 
till exempel 
Flemingsbergs-
skogen, 
Lännaskogen 
och Paradiset.
Vinter: Med 
långfärds-
skridskor kan 
du färdas 
på någon av 
Huddinges 
21 sjöar. 
Drevviken är 
en av de allra 
finaste där du 
kan besöka 
Drevvikens och 
Trångsunds-
skogens 
naturreservat 
från sjösidan.
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Huddinge kommuns 
naturvårdsenhet har bråda 
dagar.
just nu pågår märkning av 
nya leder och fornstigar 
inför sommaren, bland 
annat i Vårby gård och 
Vista.
– Det finns alltid de som 
inte vågar sig ut i naturen 
utan markeringar, därför 
är det här så viktigt, 
märkningen gör naturen 
tillgänglig för fler, säger 
tiina laantee, ekolog. 

När den här artikeln skrivs tidigt 
i maj håller hon på att märka 
upp både Vårdkaserundan och 

en äventyrsslinga i biotopskydds-
området Korpberget i Vårby gård. 
Ena sekunden skiner solen, nästa 
sekund snöar det.

Med skruvdragaren i högsta hugg 
sätter hon vant upp ledmarkeringar 
på träd och stolpar.

– Vårdkasen anspelar på kom-
munens symbol, det är härifrån 
den kommer och varje höst tänder 
Vårby-Fittja hembygdsförening en 
stor eld här. Det är också kommu-
nens västligaste punkt, från berget 
har man en fantastisk utsikt över 
Mälaren och här ser man solned-
gången som längst i vår kommun.

– Äventyrsslingan är en mer 
utmanande stig genom spännande 
blockrik granskog.

Uppmärkning av leder är annars 
ingen vardaglig uppgift för Tiina 
Laantee och övriga ekologer på 

naturvårdsenheten. De jobbar 
vanligtvis med allt som har med 
samhällsplanering att göra, bland 
annat balanserar de natur- och kul-
turmiljöintressen mot önskemål om 
byggnation och annan exploatering.

– Det är en hel del skrivbordsar-
bete, men vi gör inga bedömningar 
utan att först åka ut och titta på 
aktuella områden, säger hon.

– Som ekolog kan man göra skill-
nad, föra fram argument och värna 
om natur och friluftsliv. Det är ett 
roligt jobb där man både har över-
blick och borrar ned sig i detaljer. 
Utan fältkunskap går det inte.

Tiina Laantee har varit ekolog 
hos Huddinge kommun sedan 1995. 
Hon menar att det finns en bred 
förståelse hos både politiker och 
andra beslutsfattare för naturens 
betydelse för friluftsliv, välbefin-

Märkning 
vägen till nya 
upplevelser

Tiina Laantee 
märker upp 
Vårdkaserundan 
i Korpbergets 
biotopskydds-
område i Vårby 
gård. På kartan 
visar hon hur de 
olika slingorna 
går. Lederna 
på Korpberget 
är med i appen 
Huddinge 
naturkarta.

8
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nande och kommunens attraktions-
kraft i stort.

– Reservat är enda sättet att 
skydda naturen långsiktigt på, säger 
hon och berättar att enheten också 
jobbar mycket med information.

– En viktig del av det vi gör är att 
få ut barn och unga i naturen och 
på olika sätt visa hur allting hänger 
ihop.

 
fornstig
Tiina Laantee är också med och 
märker upp en fornstig i Glömsta-
Kästa-Vista. Hon visar runt på stora 
kullen väster om skolan. Här finns 
många fornlämningar, bland annat 
gravar från senare delen av järnål-
dern – vikingatiden. Nu pågår både 
röjning och märkning.

– Granar tillhörde inte järn-
ålderslandskapet, så de ska bort. 

Dessutom röjer vi för att på så vis 
synliggöra fornlämningarna. På sikt 
kommer det också att sättas upp 
informationstavlor om det som 
finns att se, säger Tiina Laantee och 
berättar att markeringen borras fast 
i träden för att stolpar i marken kan 
förstöra fornlämningarna.

Just fornstigen i Glömsta-Kästa-
Vista är en idé som Huddinge hem-
bygdsförening presenterade redan 
1991, men som senare har upp-
väckts som ett medborgarförslag.

– Det har hängt med länge och nu 
genomförs det, vilket är fantastiskt 
för de som bor här men också för 
oss andra, säger hon.

Tina Laantee berättar att fornsti-
gen kommer att invigas efter som-
maren med bland annat guidade 
vandringar.

MIKAEL JEPPE

Tiina Laantee visar en av många järnåldersgravar på stora kullen väster om Vistaskolan.

Markeringen för fornstig. 

fotnot:  
Ett biotop-
skyddsområde 
är ett litet 
naturområde 
som har skyd-
dats eftersom 
det har speciella 
livsmiljöer för 
växter och djur.

9
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– ni har odlat ekollon i 
glas, hållit plantorna vid 
liv och ska nu plantera 
dem i skogen. underbart, 
superspännande!  

Richard Vestin, naturinformatör 
hos Huddinge kommun, öser 
beröm över eleverna från gymna-
siesärskolan på östra Gymnasiet när 
han en solig dag i mitten av maj 
hjälper eleverna med att plantera 
ekplantor i Trångsundskogens 
naturreservat. Skogen i reservatet 
består av barr- och  ädellövskog. 

Eleverna har under längre tid 
arbetat med temat energi i män-
niskans vardag. Läraren Susanne 
Fransson berättar att de även vävt 
in mat, miljö och ett ekologiskt 
tänk i temat. Planteringen är ett av 
flera mer handfasta inslag i temat 
och ett samarbete med kommunens 
naturvårdsenhet.

Under hösten samlade eleverna 
in ekollon i Glitterskogen, satte dem 

i vatten – hälften ovanför och andra 
halvan under vattenytan – och vän-
tade. Efter ett tag sprack ekollonen 
upp och groddarna sökte sig mot 
himlen. Och i februari planterades 
de små plantorna i jord i mjölk-
kartonger.

trädgårdsspadar i högsta hugg
Utrustade med trädgårdsspadar, 
vatten och tolv plantor beger de sig 
ut i Trångsundsskogens eklandskap 
under ledning av Richard Vestin 
som vant gräver små gropar som 
han försiktigt för ned plantorna 
i. Eleverna samlar in löv som läggs 
runt plantorna för att förhindra 
andra växter att slå rot där. Richard 
Vestin tar också tillfället i akt att 
berätta om ekar och annat han ser 
och hör.

– Plantorna ska bli arvtagare till 
de här, säger han och pekar på ett 
par 350 år gamla ekar.

– 1 500 andra arter lever på, i eller 
av ekar så det som ser ut som bark 
är egentligen andra organismer 

som lavar och mossor – här ser vi 
exempelvis gulpudrad spiklav. Lav 
is in the air! 

Richard Vestin sticker in handen 
i en ihålig ek som ligger på marken 
och plockar ut något som ser ut 
som kaffesump. Upp ur sumpen 
dyker plötsligt en skalbagge – en 
knäppare.

– Det här är mulm, det är rester 
av ek, insektsbajs och döda djur. 

Elever planterade arvtagare 
till ekarna i Trångsund

Zinat Feda-Mohammad, i röd jacka, tittar närmare på mulmen i Richard 
Vestins hand. På bilden ser vi även Niklas Jensén, Lena Ramberg-Sörensen, 
Carina Andersson och Ebru Hajdari.

Lav is 
in the 
air!
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App kan  
få fler att 
upptäcka 
Huddinges 
natur
WebbplAtsen naturkartan.
se/huddinge och appen Hud-
dinges naturkarta kan få fler att 
upptäcka Huddinges vackra och 
omväxlande natur och kan-
ske också få fler att hitta egna 
smultronställen. Där finns även 
information om tillgänglighets-
anpassning.

Med appen Huddinges natur-
karta ser du var du är och vad 
som finns i närområdet i form av 
utsiktstorn, vandringsleder, grill-
platser, fornborgar, badplatser, 
bra platser för fiske och mycket 
annat. Fokus ligger på naturre-
servaten och huvudentréerna till 
dem, hur man hittar dit och vad 
som finns intill.

Huddingebor och besökare 
kan också kommentera det de ser 
och upplever. Det blir dessutom 
möjligt att ta del av ny informa-
tion och tips direkt i mobiltele-
fonen.

fotnot: Appen laddas ned från 
App Store eller Google play.

Elever planterade arvtagare 
till ekarna i Trångsund

Naturinforma-
tören Richard 
Vestin visar 
och berättar 
om ekarnas 
betydelse för 
mångfalden i 
skogen. Elever 
och lärare från 
Östra gymnasiet 
följer intres-
serat med. Från 
vänster: Erik 
Jidell, Ezana 
Alemu, Martin 
Lindén, Fredrik 
Olsson, Felix 
Ström, Susanne 
Fransson, Niklas 
Jensén och 
Lena Ramberg-
Sörensen.
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Det är en perfekt livsmiljö för 
många arter, säger Richard Vestin 
och nämner i förbifarten några av 
de fåglar han hör.

– Grönsångare, lövsångare och 
svartvit flugsnappare.

Någon frågar hur han lärt sig allt.
– Genom att nöta in det jag ser 

och hör.
När alla tolv plantor hade plan-

terats var det dags att återvända till 

skolan, men eleverna planerar att 
återvända för att följa plantornas 
tillväxt.

– Det var roligt att vara i skogen 
och höra Richard Vestin berätta  
om djur och insekter, säger Niklas 
Jensen.

– Och det kändes skönt att plan-
tera nya ekar, fyller klasskompisen 
Alexander Persson i.

MIKAEL JEPPE



Mina föräldrar har 
valt min partner, vi ska 
gifta oss i hemlandet 

i sommar.

Jag får inte 
träffa kompisar 

efter skolan.

NYHETER

– skolans uppgift är att 
stå för trygghet, säger 
karin ström, kurator på 
sjödalsgymnasiet. 
Hon får medhåll av 
kollegan laila kangas 
som tillägger att ett gott 
samarbete med bland 
andra socialtjänsten, 
polisen och ideella 
organisationer är en 
förutsättning i arbetet med 
hedersrelaterade frågor. 

Att unga har rätt att vara den de är 
och vill vara och får älska vem de 
vill utan att känna press från släkt 
och familj är inte en självklarhet 
för alla.

– Känslan är att antalet elever 
som känner sig fysiskt och psykiskt 
begränsade i sina liv ökar. Heders-
relaterat våld och förtryck innebär 
inte alltid fysiskt våld utan kan 
många gånger vara dolt våld och 
förtryck som begränsar både pojkar 
och flickor i deras vardag och som 
är så svårt att komma åt, säger 
Karin Ström. 

Laila Kangas påpekar att det är 
viktigt att inte se föräldrar som 
kontrollerar och begränsar sina 
barn som enbart onda, även de är 

”offer” i det hedersrelaterade sys-
temet. Däremot är deras uppfost-
ringsmetoder i hederns namn aldrig 
acceptabelt!

– Precis som andra föräldrar vill 
de oftast sina barns bästa och barn 
väljer många gånger sina föräldrar 
även om de känner sig illa behand-
lade av dem. Vi i skolan kan inte 
lösa de här problemen men vi kan 
leda, stötta och bygga nätverk för 
att ge eleverna trygghet, säger Laila 
Kangas. 

samma möjligheter
Problemen hon syftar på kan vara 
bröder som övervakar sina systrar 
och elever som inte får delta i 
simundervisning eller följa med 
på en teaterföreställning. Det kan 
också handla om att man vill träffa 
kompisar på kvällarna och som-
marjobba istället för att följa med 
föräldrarna till hemlandet. Men 
också fall där resan till hemlandet 
betyder att man blir bortgift.

– Här på skolan är vi tydliga 
med att alla elever ska ha 
samma möjligheter och för-
utsättningar och att betygs-
kriterierna är lika för alla. Det 
gäller att vara ödmjuk 
i samtalet och se 

Kuratorerna 
Laila Kangas 
och Karin Ström 
berättar att 
skolan kan leda, 
stötta och bygga 
nätverk för att 
ge eleverna 
trygghet.

Hedersrelaterade frågor 
kräver samarbete

eleven i dess kontext samtidigt 
som man är tydlig med att olagliga 
handlingar inte är okej, säger Karin 
Ström.  

fingertoppskänsla
Hedersrelaterade frågor är ett 
ämne eleverna oftast inte vill prata 
om utan det gäller för lärare och 
kuratorer att ha fingertoppskänsla, 
se tecken på att eleven har det svårt 
och våga fråga. För att belysa de 
här frågorna har man på Sjödals-
gymnasiet tagit upp ämnet genom 
att, en gång om året, bjuda in 
dem som har stor kunskap inom 
området som Origo, länsgemensam 
resurscentrum mot hedersrelaterat 
förtryck och våld och Elektra, verk-
samhet i Fryshuset som arbetar mot 
våld och förtryck i hederns namn.

I sina samtal med elever ställer 
Laila Kangas frågor utan att döma.

– Samtidigt måste jag våga vara 
den som leder för att stärka eleven 
i att tänka och reflektera över vad 
hen vill. För många är situationen 
de lever i så självklar att de aldrig 
funderat på att det finns alternativ. 
Att fråga kan vara som att öppna 

Pandoras ask och då måste 
jag kunna ta emot svaren 

och också söka hjälp 
utanför skolan om det 
behövs, säger Laila 
Kangas.

KRISTINA EDER

Vårt Huddinge #3 20171212

Det vore 
kul att följa med 
klassen på teater 
men jag får inte.

Jag får 
inte lära mig 
att simma.

I sommar 
måste jag följa med 

till hemlandet istället 
för att jobba.

Min uppgift
är att hålla koll 
på min syster.
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Vi har ställt frågan  
”Hur ska vi få unga 
och andra utanför 
arbetsmarknaden i 
jobb?” till alla partier 
i kommunfullmäktige. 
Fem svarade i förra  
numret och övriga fem 
svarar på samma fråga 
i detta nummer.  

Fler svar på sidorna 
18 och 24!

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

socialdemokraterna 
socialdemokraterna.se/huddinge

Sara heelge Vikmång (S) 
sara.heelge-vikmang@huddinge.se
– Ingen ung ska vara utan arbete. 
Vi vet att arbetslösheten för unga 
som inte har en slutförd gymna-
sieutbildning är mer än dubbelt 
så hög som för dem som har en 
gymnasieexamen. Därför vill vi 
att alla ungdomar ska få det stöd 
de behöver för att slutföra gym-
nasiet. Unga arbetslösa ska snabbt 
erbjudas utbildning och praktik, 
och vi ska ha fler feriepraktikplatser. 
Yrkesutbildning inom bristyrken 
och rätt till Komvux är viktiga 
satsningar som den 
socialdemokratiskt 
ledda regeringen 
gjort. 

sadelmakarbron, som 
förbinder kungens 
kurva med skärholmen, 
invigdes med pompa och 
ståt i början av maj.
Det rör sig om en åtta  
meter bred stålkonstruk-
tion för gång- och cykel-
trafik. 

– Den behöver vara så bred 
för att bland annat rören med 
fjärrvärme ska få plats. På bron 
finns bänkar för den som vill slå 
sig ned och vila en stund, säger 
Helena Lundberg, marknadschef 
hos Huddinge kommun.

Den nya bron smygöppnades 
redan i februari i samband med 
att gång- och cykeltunneln i höjd 
med Ikea stängdes av för passage 
under E4/E20. 

– Tunneln öppnar igen om 
cirka 3,5 år i samband med att en 
etapp av Förbifart Stockholm blir 
klar, säger Helena Lundberg.

– Under tiden kommer den 
också att byggas om, bland annat 
för att bli mer tillgänglig och 
tryggare. Den ska exempelvis 
breddas till 21 meter och få 
torgliknande ytor.

bra dialog
Hon konstaterar att de närmaste 
åren kan upplevas som lite 
stökiga eftersom det händer så 
mycket i Kungens kurva. Det 
byggs både här och där vilket 
kräver trafikomläggningar och 
skapar buller.

– Men vi har en bra dialog med 
Trafikverket och träffar regelbun-
det både företagare och fastig-
hetsägare för att fånga upp hur 
de upplever situationen och höra 
vad deras kunder säger. Vi får 
mycket information den vägen, 
säger Helena Lundberg.

– Vi blir också bättre och bättre 
på att kommunicera hur man tar 
sig in i området. 

MIKAEL JEPPE

nya bron 
på plats vid 
Heron City

Sadelmakarbron vid Heron City är invigd.

Helena Lund-
berg konstaterar 
att bron blev 
riktigt snygg 
och att den 
underlättar för 
en del, medan 
andra måste gå 
eller cykla lite 
längre för att 
ta sig över på 
andra sidan.
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laget före 
jaget för nya 
toppchefen
– jag brinner mycket för det jag gör och för vårt 
gemensamma uppdrag. 
Det säger magdalena bosson som efter att ha varit 
länsöverdirektör på länsstyrelsen i stockholms län nu 
återvänder ”hem” till den kommunala sektorn.
1 augusti börjar hon som kommundirektör i Huddinge 
med ansvar för 6 600 anställda och alla kommunens 
verksamheter.



– Kommunvärlden är som organi-
sation betraktad min hemmaplan, 
det är där jag började och det är där 
jag har jobbat större delen av mitt 
yrkesverksamma liv så här långt. 
Jag har alltid haft i bakhuvudet att 
vända tillbaka och nu dök möjlig-
heten upp, säger hon.

Den här intervjun görs på 
hennes nuvarande arbetsplats på 
länsstyrelsen i centrala Stockholm. 
Här jobbar cirka 450 personer med 
bland annat bostäder, miljö, natur 
och djur. Länsstyrelsen stöttar också 
kommunerna i frågor som berör 
flyktingmottagande och kontrol-
lerar att företag och myndigheter 
följer de beslut som riksdag och 
regering fattar.

Hon sitter mittemot landshöv-
dingen i ett öppet kontorslandskap 
på fjärde våningen.

– Det är roligt att vara mitt i ske-
endet. Lokalerna stöttar också ett 
modernt ledarskap vilket är bra i en 
myndighet med anor från 1600-ta-
let. Det händer att vi pratar lite för 
mycket med varandra, men miljön 
är framför allt kreativ.

från läckeby
Magdalena Bosson har lett läns-
styrelsens operativa verksamhet 
i snart tre år. Hon har tidigare 
mångårig erfarenhet av kommunal 
verksamhet, bland annat som vd för 
Familjebostäder och genom olika 
befattningar inom Stockholms stad, 
både som trafikdirektör och cen-
tralt inom Stockholms stadshus.

– Politik och samhällsskeenden 
intresserar mig. Det är den struktur 
vi har för att genomföra saker. Det 
är ett privilegium att få jobba med 
detta.

Hon kommer ursprungligen 
från Läckeby, en liten by norr om 
Kalmar. Högskoletiden tillbringade 
hon i Växjö.

– 1993 fick jag möjlighet att jobba 
med kulturfrågor i Stockholm. Jag 
tänkte att jag skulle åka till Stock-
holm och sen ganska snart hem 

igen, men jag är fortfarande kvar.
Hon bor på Söder tillsammans 

med maken Per Ola och sonen Axel. 
Från Södra station tar det inte mer 
än tio minuter med pendeltåget till 
kommunhuset på Kommunalvägen 
i Huddinge.

–  Jag är något av en kollektivtra-
fikjunky, säger hon och skrattar.

– Stockholms läns kollektivtrafik 
är fantastisk.

gillar Huddinge – såklart!
Magdalena Bosson gillar Huddinge.

– Det förväntas jag såklart säga, 
men jag har haft en del att göra 
med Huddinge, både tidigare och i 
min nuvarande roll, och har alltid 
mött en kompetent och jordnära 
organisation. Huddinge är hemma 
för allt fler människor, världskänd 
för sin handel och har en vacker 
natur. Tre fantastiska tillgångar att 
jobba vidare med, säger hon.

– Jag tycker det är bra att Hud-
dinge har satt som mål att vara 
en av Stockholms tre populäraste 
kommuner. Det är alltid nyttigt att 
benchmarka sig mot andra på det 
här sättet.

– Jag gillar också att Huddinge 
har tydliga tillväxtambitioner i 
form av fler invånare, nya bostäder, 
Spårväg syd, kulturcentrum och 
annat. Det här lär inte gå obemärkt 
förbi, det kommer att bidra till att 
ännu fler får upp ögonen för kom-
munen.

Hon konstaterar att det ska bli 
lustfyllt att jobba med Huddinges 
expansion och utveckling och med 
att skapa helhet, inte bara husbyg-
gen utan stad för både dagens och 
morgondagens invånare.

lagbyggare
Magdalena Bosson är en morgon-
människa som är på jobbet tidigt. 
Hon beskriver sig själv som en lugn 
person och en lagbyggare.

– Jag försöker vara tydlig och 
utöva ett närvarande och kommu-
nikativt ledarskap. Jag bygger team 

Jag tänker som bäst när jag klipper 
gräset vid sommarstugan.

>
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Magdalena Bosson rivstartar med 
verksamhetsbesök

och skapar förståelse för det vi ska 
göra, snarare än att rikta allt ljus 
mot mig.

Ständiga förbättringar är en 
självklarhet för Huddinges nya 
kommundirektör.

– Vi står inför många utmaningar 

mer om 
mAgDAlenA 
bosson

namn:  
Magdalena 
Bosson (uttalas 
Bos-son).
Ålder: 49 år.
bor: På Söder i 
Stockholm.
familj: Maken 
Per Ola och 
sonen Axel, 18 
år.
Utbildning: 
Högskole-
studier i  
samhällsveten-
skap och kom-
munikation.
aktuell: Börjar 
som kom-
mundirektör 
i Huddinge 1 
augusti.
hobby: Påta i 
trädgården vid 
fritidshuset i 
Småland och 
musik, gärna 
svensk jazz men 
lyssnar på allt. 
En jäkel på att 
klippa gräs: ”Då 
tänker jag som 
bäst”.
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Magdalena 
Bosson på hen-
nes nuvarande 
arbetsplats på 
Regeringsgatan 
i Stockholm.

Vårt Huddinge #3 2017

Magdalena Bosson rivstartar med 
verksamhetsbesök

med åldrande befolkning, bostads-
brist och flyktingmottagande. Det 
kräver mer av oss för att lyckas för 
framtiden.

Någon programförklaring är 
dock inte aktuell i dagsläget.

– Jag kommer att inleda mitt 

introduktionsprogram med besök 
i verksamheterna, träffa chefer och 
medarbetare, lyssna på vad de har 
att säga och även möta aktörer 
utanför den kommunala sfären, ex-
empelvis företrädare för näringsliv 
och högskola. Jag kommer givetvis 

att berätta om mig själv men också 
kolla vad som förväntas av mig.

Innan Magdalens Bosson börjar 
som kommundirektör i Huddinge 
stundar semester i familjens som-
marstuga i Småland.

MIKAEL JEPPE
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Hur ska vi få unga  
och andra utanför 
arbetsmarknaden 
i jobb?

christian ottosson (c)
christian.ottosson@huddinge.se
– Sänk trösklarna! Centerpartiet 
vill sänka kostnaderna för arbets-
givare. Vi föreslår bland annat att 
arbetsgivaravgiften tas bort de två 
första åren man är på arbetsmark-
naden. Vi vill ha lägre ingångslöner 
med yrkesintroduktion samt fri 
etableringsrätt för arbetsförmed-
lare så det blir konkurrens och 
att de kan specialisera sig på olika 
områden. Lokalt i Huddinge har 
Centerpartiet varit med och utveck-
lat Tillsammans för Orten som 

framgångsrikt 
ger ungdo-
mar arbets-
livserfarenhet 
i form av 
sommarjobb.

moderaterna 
moderaterna.net/huddinge

christina Eklund (M)
christina.eklund@huddinge.se
– Gymnasietiden ska ha fokus på 
arbete. Målet med utbildning är 
inte bara godkända kurser, målet 
är att förbereda sig på livet efter 
gymnasiet. Därför ska skolan kopp-
las samman med akademierna och 
det lokala näringslivet. I Huddinge 
satsar vi bland annat på sommar-
jobb och vi arbetar aktivt med ung 
företagssamhet.  Vi vill få in mer än 
bara utbildning på våra elevers me-
ritlistor. Gör vi våra elever anställ-
ningsbara redan under utbildnings-
tiden får de goda 
förutsättningar 
för livet efter 
gymnasiet. 

Centerpartiet 
centerpartiet.se/huddinge

små- och medelstora 
Huddingeföretag 
erbjuds nu kostnadsfritt 
stöd för att minska 
energianvändningen.

– Minskad användning leder i sin 
tur till minskad klimatpåverkan, 
minskade energikostnader och 
ökad konkurrenskraft eftersom ett 
aktivt miljöarbete ofta uppfattas 
som positivt av kunderna, säger 
Robin Söderström, energi- och 
klimatrådgivare och en av två ener-
gicoacher i Huddinge kommun.

Huddinge är en av flera kommu-
ner som med stöd av Energimyn-
digheten och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden fått möjlighet att 
hjälpa små- och medelstora verk-
samheter, med en energianvänd-
ning under 300 megawattimmar 
(MWh) per år, att minska ener-
gianvändningen. Det rör sig om 
opartisk vägledning och coachning 
fram till och med 2019.

– Privata rådgivare riktar sig i 
många fall till större verksamheter, 
med hög energianvändning, medan 
det här projektet riktar sig till min-
dre verksamheter som ofta saknar 
både tid och pengar för att göra 

detta, säger Robin Söderström och 
berättar hur det går till:

– När någon hör av sig till oss kol-
lar vi först att verksamheten, både 
företag och organisationer, uppfyl-
ler kriterierna i form av storlek och 
energianvändning. Sedan bokar vi 
in ett möte och väl på plats går vi 
igenom energianvändningen för att 
få en bild av hur det ser ut.

nätverk och utbildningar
Efter ett tag återvänder coacherna 
med anpassade åtgärdsförlag på hur 
verksamheten kan sänka sin energi-
användning, vilka investeringar 
som kan krävas och nödvändiga 
beteendeförändringar.

– Det ingår också 16 timmar 
individuell coachning där de som 
är med i projektet kan ringa oss 
och fråga om energikostnader och 
annat. Jag kan också hjälpa till med 
att granska offerter, säger Maria 
Fredlund, energi- och klimatrådgi-
vare och energicoach.

Det kommer även att dras igång 
ett nätverk med de verksamheter 
som får stöd, anordnas utbildnings-
träffar och studiebesök där de som 
är med får möjlighet att se varan-
dras verksamheter.

MIKAEL JEPPE

De ger kostnadsfria 
energiråd till företag

Energi- och klimatrådgivarna Robin Söderström och Maria Fredlund är redo 
att vägleda Huddinges företag till lägre energianvändning.

kontAkt

Robin 
Söderström 
och Maria 
Fredlund  
kan nås på  
08-535 365 35 
eller 08-535 
365 36. Det 
finns också 
mer infor-
mation på 
energimyn-
digheten.se/
smf.
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trots svårare ekonomiska 
förutsättningar blev 
2016 ändå ett godkänt år 
med ekonomin i balans 
och god måluppfyllelse 
i de kommunala 
verksamheterna.
Det menar kommun-
styrelsens ordförande 
Daniel Dronjak (m).

– Huddinge har en stark dragnings-
kraft och vi har fått ordentlig fart 
på tillväxten och bostadsbyggandet. 
Massor av nya jobb växer fram i 
Huddinge eftersom många företag 
startar eller etablerar sig här hos oss, 
säger han.

2016
Förutsättningarna inför 2016 visade 
på större ekonomiska utmaningar 
än tidigare år. Kommunens resultat 
blev ändå plus totalt trots att några 
nämnder hade högre kostnader 
än budgeterat. Resultatet på 125,8 
(138,2) miljoner kronor färgades av 
intäkter av engångskaraktär, främst 
statsbidrag, utdelning och exploate-
rings- och realisationsvinster.

– Vi gör historiskt stora satsningar 

på nya förskolor, skolor och idrotts-
hallar. Det är tunga investeringar 
som kostar idag men som vi har 
stor nytta av för lång tid framöver, 
säger Daniel Dronjak.

Han tar också Spårväg syd som 
exempel på att det har lossnat 
ordentligt i Huddinge kommun. 
Sverigeförhandlingens beslut om 
statlig medfinansiering kom vis-
serligen först 2017, men mycket 
av grovjobbet gjordes 2016 och 
tidigare. Det är en fråga som hängt 
med i 20 års tid.

blocköverskridande
Sara Heelge Vikmång (S), kommu-
nalråd i opposition, håller med om 
att 2016 var händelserikt. Spår-
väg syd var inte bara en av årets 
viktigaste händelser, spårvägen var 
och är också ett bra exempel på 
vad som går att åstadkomma med 
ett blocköverskridande samarbete, 
menar hon.

Hon efterlyser mer av den varan 
framöver liksom ännu större sats-
ningar på välfärden.

– Regeringens satsningar på skola, 
vård och omsorg är viktiga, men 
räcker inte fullt ut. Jag tycker att vi 
ska ha högre ambitioner än så och 
investera mer lokalt i välfärden. Det 

Daniel Dronjak 
(M) och Sara 
Heelge Vikmång 
(S) lyfter båda 
Spårväg syd 
som en av de 
viktigaste hän-
delserna 2016.

Spårväg syd-arbetet
viktig händelse 2016

här är långt viktigare än framtida 
skattesänkningar, säger Sara Heelge 
Vikmång.

2017 har så här långt fått en posi-
tivare ekonomisk utveckling än vad 
som tidigare befarades. Skatteintäk-
terna ökar mer än budgeterat vilket, 
enligt Daniel Dronjak, nu innebär 
att det finns möjlighet att satsa mer 
resurser på barn och unga.

– Efter några tuffa år ser det lju-
sare ut med bättre förutsättningar 
kommande år. Vi fortsätter att hålla 
ordning och reda i kommunens 
ekonomi och satsar bland annat på 
lärarna i skolan och förskolan och 
på att det ska vara tryggt och snyggt 
i Huddinge.

– När det nu byggs så mycket 
som det gör så är det viktigt att det 
byggs bostäder, inte minst hyresrät-
ter, som vanligt folk har råd att bo 
i, säger Sara Heelge Vikmång och 
tillägger:

– Skillnaderna i livsvillkor mellan 
invånare i Huddinges olika bostads-
områden är en stor utmaning. Det 
är viktigt att tillväxten kommer hela 
Huddinge till del.

MIKAEL JEPPE

fotnot: På huddinge.se går det att 
både läsa och ladda ned årsredovis-
ningen i sin helhet.

Sverigeförhand-
lingen med-
delade tidigare 
i år att Spårväg 
syd mellan Fle-
mingsberg och 
Älvsjö genomförs 
som del i en stor 
kollektivtrafik-
satsning som ska 
ge 100 000 nya
bostäder i 
Stockholms-
regionen.

IKEA Södertörns högskola

M

kungens kurva
shoppingcenter

ILLUSTR ATION 
LInnEa PÅhLMan
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Vänsterpartiet 
vansterpartiet.se/huddinge

nujin alacabek-Darwich (V)
nujin.alacabek-darwich@huddinge.se
– Den viktigaste händelsen poli-
tiskt i Huddinge under 2016 var 
att kommunens bostadbyggande 
äntligen kom igång på allvar. Som 
ett resultat av Sverigeförhand-
lingen och byggandet av Spårväg 
Syd kommer det att tillkomma 
nya Huddingebor under de kom-
mande åren vilket vi i Vänsterpar-
tiet tycker är väldigt positivt. Nu 
kommer vi att arbeta för att det 
bostadsbyggande som kommer till 
under de närmaste åren i så stor 
utsträckning som möj-
ligt blir hyresrätter 
med låga hyror 
och för att bryta 
segregationen. 

christian ottosson (c)
christian.ottosson@huddinge.se
– Många flyktingar kom hit under 
förra året. Vi lyckades få fram de 
bostäder som behövdes. Det stärker 
oss inför framtida utmaningar. Vi 
jobbade med Spårväg syd och Tvär-
förbindelse Södertörn. De kom-
mer att minska avstånden mellan 
människor och företag, vilket kan 
ge många nya jobb. Vi utvecklade 
kommunens nya miljöprogram 
med 89 viktiga mål. Det ska leda 
till färre giftiga kemikalier, renare 
badsjöar, mindre klimatutsläpp och 
att vi fortsätter rankas 
som landets främsta 
naturvårds- och 
friluftskommun.

Centerpartiet 
centerpartiet.se/huddinge

Ingalill Söderberg (DP)
ingalill.soderberg@huddinge.se
– Vårt arbete med förebyggande, 
tidiga insatser ger ekonomiska och 
mänskliga vinster på sikt. Som 
exempel kan nämnas att vi satsar på 
utökad medborgardialog och lokal 
demokrati, att kommunens parker 
nu upprustas och att Magelungen 
får en helt ny badplats tack vare ett 
välgjort förarbete. Men de pla-
nerade bostäderna längs sträck-
ningen utmed Spårväg syd får inte 
innebära minskade resurser för 
utveckling i övriga kommundelar. 
I dem kan istället 
fler arbetsplatser 
skapas, liksom 
mötesplats för 
företagare.

Drevvikenpartiet 
drevvikenpartiet.se

sverigedemokraterna 
huddinge.sverigedemokraterna.se

arnold boström (SD)
arnold.bostrom@huddinge.se
– Under 2016 kunde vi ännu 
tydligare se hur den ansvarslösa 
och naiva invandringspolitiken på-
verkar den kommunala ekonomin 
i negativ riktning. En allt mindre 
andel av Huddinges medborgare 
bidrar till att täcka samhällsser-
vicens kostnader, vilket kräver 
effektiviseringar, som ofta innebär 
försämringar. Staten tar inte sitt 
fulla ansvar utan lassar över proble-
men på kommuner och landsting. 
Dessutom missgynnar utjämnings-
systemet sparsamma kommuner, 
som månar om 
sin ekonomi, 
bland dem 
Huddinge.

socialdemokraterna 
socialdemokraterna.se/huddinge

Sara heelge Vikmång (S) 
sara.heelge-vikmang@huddinge.se
– Det är positivt med fler bostäder 
och att Spårväg syd nu kommer att 
bli verklighet. Men förskolegrup-
perna är för stora, det är brist på 
behöriga lärare och förskollärare 
och många äldre upplever otrygg-
het. Socialdemokraterna vill satsa 
på förskolan, skolan, äldreomsor-
gen och bostäderna, så att alla, 
oavsett var i Huddinge man än bor, 
ska känna trygghet och ett hopp 
inför framtiden i vår kommun. Här 
behöver politiken ta större steg för 
att nå det målet.

moderaterna 
moderaterna.net/huddinge

jelena Drenjamin (M)
jelena.drenjamin@huddinge.se
– Huddinge blev nyligen utsedd 
till Stockholms läns bästa UF-
kommun. Under det gångna året 
gjorde förvaltningarna, lärarna, 
eleverna och det lokala näringslivet 
ett jättearbete som har gett resultat. 
Det här bådar gott för framtiden. 
Vi får ett bättre samarbete mellan 
kommunen, näringslivet och skolan 
och våra elever får möjligheten till 
att bekanta sig med arbetsmark-
naden redan under skoltiden. Det 
skapar goda förutsättningar för det 
framtida livet.

bostadsbyggande tidiga insatser invandringspolitik

spårväg sydmiljö och jobb bästa uf-kommun
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Företrädare för partierna i Huddinges
fullmäktige fick frågan om vilken 

     som var den viktigaste händelsen
           i Huddinge 2016 och hur den 

kommer att påverka framtiden.

pArtiernA om 2016 oCH frAmåt
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Huddingepartiet 
huddingepartiet.se

Lars björkman (hP)
lars.bjorkman@huddinge.se
– Under 2016 fick vi äntligen se den 
nya siluetten av Flemingsberg. Att 
se utvecklingen gå från grusgrop 
till centrum för inte bara bostäder 

– utan även företag, handel, kultur 
och högsäte för utbildning av polis, 
vårdpersonal med fler – har varit 
fantastisk! Områdets tillväxt är inte 
bara för dagens Huddingebor utan 
är en framtida plats att vara stolt 
över. I Flemingsberg skapas en pro-
fil för utveckling och framåtanda.  
Vi skapar via det här sättet att 
bygga inte bara 
bostäder 
utan levande 
samhällen.

Miljöpartiet 
mp.se/huddinge

Marica Lindblad (MP)
marica.lindblad@huddinge.se
– Klimatförändringarna och 
utarmningen av miljön angår oss 
alla. Effekterna av koldioxidutsläpp, 
överkonsumtion och utrotande av 
arter börjar bli allt mer kännbara. 
Därför är arbetet med kommunens 
trafikstrategi och miljöprogram så 
angeläget. Dokumenten är viktiga 
steg på vägen, men avgörande är att 
gå från ord till handling. Nu behövs 
konkreta åtgärder för att Huddinge-
borna ska kunna leva mer miljö- 
och klimatsmart! Miljöpartiet 
kommer att fortsätta driva på för 
att vi ska kunna 
leva innanför 
naturens ramar.

kristdemokraterna 
huddinge.kristdemokraternaw.se

Karl henriksson (KD)
karl.henriksson@huddinge.se
– Att bostadsbyggandet slår nya 
rekord. Regionens befolknings-
ökning har gjort bostadsbristen 
gigantisk, men nu är det äntligen 
proppen ur för massor av bostäder. 
Och fler kommer det att bli. Utma-
ningen blir att bygga en attraktiv, 
familjevänlig stad istället för nya 
miljonprogramsförorter. En stads-
planering som bidrar till trygghet 
och samhällsgemenskap istället 
för utanförskap. Det behövs bra 
bostäder som också unga och äldre 
har råd med och nya förskolor och 
skolor i takt med 
befolknings-
ökningen. 

byggrekord

flemingsberg

klimat och miljö
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Liberalerna 
huddinge.liberalerna.se

Malin Danielsson (L)
malin.danielsson@huddinge.se
– 2016 ägnades mycket tid åt 
förhandlingar som ledde till 
att Spårväg syd nu äntligen blir 
av. Spårvägen möjliggör dels för 
många nya bostäder, men även för 
nya arbetsplatser. I dagsläget ham-
nar mycket av arbetsplatserna och 
regionens utveckling norr om stan. 
Därför är spårvägen viktig för att 
skapa en bättre balans, vilket hela 
kommunen och södra Stockholm 
tjänar på. Eftersom så många var 
kritiska till våra planer för spårväg 
känns det extra 
kul att vi fick 
med oss oppo-
sitionen och att 
den nu blir av.

nya spårvägen

Företrädare för partierna i Huddinges
fullmäktige fick frågan om vilken 

     som var den viktigaste händelsen
           i Huddinge 2016 och hur den 

kommer att påverka framtiden.

pArtiernA om 2016 oCH frAmåt
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NYHETER

Nawroz Mohammadi berättar att många ensam-
kommande mår väldigt dåligt. Att vänta på besked 
om de får stanna eller inte väcker tunga tankar och 
funderingar. Själv har han varit här i nästan två år 
och väntar fortfarande på besked. 

– Jag tänker inte på min framtid, det är jättesvårt. 
Jag ville komma hit, till ett demokratiskt land 
och utveckla mig, men nu är det svårt att planera 
framtiden.

Nawroz bor i en familj där han pratar svenska 
med mamman och sitt eget språk, persiska, med 
pappan. Han har valt att gå i en vanlig klass i Alby.

– Min gode man och familj säger att jag ska byta, 
att det är för svårt. Men jag vill gå där för det är bra 
träning eftersom alla pratar svenska och jag vill lära 
mig svenska.

De ensamkommande i föreningen vill gärna lära 
känna fler svenska ungdomar och välkomnar där-
för även svenska killar och tjejer som medlemmar.  

någ0n som lyssnar
Ali Husseini sitter också i styrelsen. Han berättar att 
de nyligen deltog i en volleybollturnering och vann 
en match fast de inte hunnit träna så mycket.

– Det var jätteroligt, alla var glada och vill att vi 
ska vara med i fler turneringar.

Föreningen håller också i fotbollsträning och har 
arrangerat flera fester. Medlemmar som är duktiga i 
olika skolämnen hjälper dem som vill med läxorna 
och till sommaren planerar de att ordna en sim-
skola. De samarbetar med bland andra ABF, Röda 
Korset och Rädda Barnen.

– Fyra ensamkommande som fått avslag har tagit 
sina liv, ingen av dem bodde här i Huddinge och 
vi vill göra vad vi kan för att det inte ska ske här, 
därför startade vi föreningen, säger Nawroz. Han 
säger att ensamkommande som bor i boenden ofta 
saknar någon vuxen att prata med.

– De mår dåligt och har problem. Genom fören-
ingen kan de träffa andra och någon som lyssnar. 
Tillsammans kan vi göra roliga saker som får oss att 
må lite bättre.

Föreningen är öppen för alla, oavsett nationalitet.
– Man behöver inte vara ensamkommande för att 

vara med, även svenskar är välkomna! säger Ali.
KRISTINA EDER

De inger hopp med ny förening
– Vi har startat föreningen för att träffas 
och ordna aktiviteter så att vi inte tappar 
hoppet och kan bli lite glada, säger  
nawroz mohammadi, styrelseledamot 
i de ensamkommandes förening i  
Huddinge och botkyrka. på kort tid har  
föreningen fått runt 150 medlemmar.
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De inger hopp med ny förening
NYHETER

Ali Hussaini,  
Nawroz 
Mohammadi 
och Ali Sherzad 
startade en 
förening för 
att ge ensam-
kommande 
meningsfull 
sysselsättning. 
Föreningen är 
öppen för alla 
och de ser gärna 
att även andra 
än ensam-
kommande 
kommer med 
i gemenska-
pen.
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AllA är VälkomnA till aktiviteter som ordnas 
av de Ensamkommandes förening. På deras 
facebooksida står vad som är på gång. Det går också 
att mejla: Efhb17@gmail.com.

Så får du kontakt!
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NÄRINGSLIV

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

Arena Huddinge, 
kommunens länk mot 
näringslivet, är inne i en 
positiv spiral med nya 
medlemmar och förnyad 
framtidstro.
– De utmaningar vi står 
inför i form av nya
bostäder och näringslivs-
utveckling klarar 
kommunen inte på egen 
hand, utan alla måste 
hjälpas åt, säger edward 
Howard, vd för Arena 
Huddinge.
Hans jobb går ut på att få företa-
gare, tjänstemän, beslutsfattare 
och andra att mötas, dela idéer 
och bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling i Huddinge. Detta sker 
genom frukostmöten, dialoger 
kring gemensamma intressen och 

andra aktiviteter, bland annat med-
verkan under Almedalsveckan.

En förmiddag i slutet av maj 
strålar han samman med Åsa Plahn, 
varumärkesexpert på The Plahn, 
och Staffan Forsström, från ”medi-
cal fitness”-företaget Medfit, på ett 
nyöppnat café i Huddinge centrum 
för att prata om Arena Huddinges 
resa. Från starten 2005 och fram till 
i dag, från 20-talet medlemsföretag 
till dagens 76. En ny varumärkes-
plattform och hemsida ligger till 
grund för både tillväxt- och fram-
tidsplaner. 

– Arena Huddinge är en obe-
roende och öppen plattform där 
alla företag kan vara med oavsett 
storlek. Det är ett forum för kun-
skapsutbyte och dialog mellan Hud-
dinge kommun och näringslivet 
kring gemensamma intressen. De 
som är med brinner verkligen för 
utveckling av både kommun och 
näringsliv, säger Edward Howard 

Arenan som gör det möjligt
Vänsterpartiet 
vansterpartiet.se/huddinge

nujin alacabek-Darwich (V)
nujin.alacabek-darwich@huddinge.se
– Ungdomsarbetslösheten skiljer 
sig mellan kommundelarna. För de 
som bor i socioekonomiskt utsatta 
områden är det svårast att få arbete. 
Vissa kallas aldrig till en intervju på 
grund av sitt efternamn. Vi vill ha 
anonyma ansökningar så att kom-
petens styr vem som får jobb och 
inte fördomar. Vi vill ha medbor-
garkontor i de kommundelar där 
arbetslösheten är störst. Arbetsför-
medlingen har tappat sin ursprung-
liga roll och alternativa strukturer 
måste till för jobbskapande och 
förmedlande av 
arbeten. 

Lisbeth Krogh (hP)
lisbeth.krogh@huddinge.se
– Vi föreslår följande åtgärder för 
att skapa nya jobb för ungdomar 
och andra som står utan arbete:
• För att öka alternativa vägar till 
arbete vill vi arbeta för att samver-
kan mellan kommun och företag 
ska främjas.
• PRAO bör återinföras och fler 
lärlingsplatser bör prioriteras
• Ökad möjlighet för fler att få del 
av ”100-Huddingejobb”
• Nyanlända med god utbildning 
från hemlandet bör prioriteras 
en snabbare validering så att de 
snabbare kan få 
anställning. 

Huddingepartiet 
huddingepartiet.se

fotnot: 
Det finns mer 
information 
om Arena 
Huddinge på 
arenahud-
dinge.se och 
Facebook. 
Det går också 
att kontakta 
Edward 
Howard, 
edward.
howard@
huddinge.se, 
0734-444 746.
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Arenan som gör det möjligt
som när han inte nätverkar har sin 
arbetsplats på kommunens närings-
livssektion.

Staffan Forsström är en av are-
nans nyaste medlemmar. Han slås 
av den positiva andan i Huddinge.

– Det finns framåtanda och driv 
hos både kommun och näringsliv. 
Jag vill beskriva det som glädje, 
säger han.

Medfit, som driver gym och 
friskvårdsklinik i Haninge, håller på 
att anställa 15-talet nya medarbe-
tare inför öppnandet av en liknande 
anläggning i Flemingsberg. Där 
kommer det att erbjudas friskvård 
och träning i samma lokaler. Halva 
ytan ska hyras ut till andra vårdgi-
vare. 

Medfit planerar också en utbild-
ningsakademi med start 2018.

– Det är naturligt för oss att vara 
med i Arena Huddinge. Det är 
viktigt att folk känner till oss och 
att vi vet vad de gör. Det är också en 

direktväg till kommunens besluts-
fattare, säger Staffan Forsström.

gör det möjligt
Arena Huddinges nya devis lyder 

”Vi gör det möjligt i Huddinge!”.
– Det är precis vad det handlar 

om, det är också en attityd – en 
inställning, säger Åsa Plahn som har 
varit med och tagit fram den nya 
varumärkesplattformen och gjort 
Arena Huddinges koncept lättare att 
ta till sig

Den tidigare varumärkesplatt-
formen togs fram när forumet var 
betydligt mindre än i dag.

– Näringslivet och Huddinge 
kommun ställer upp jättebra och 
lägger både tid och pengar på detta, 
säger Edward Howard. De bästa 
förutsättningar för tillväxt och en 
positiv utveckling av Huddinge 
skapas när vi gör det tillsammans – 
kommun och näringsliv.

MIKAEL JEPPE

De flesta uppskattar och värnar 
om de centrumfunktioner som 
finns i dagens flemingsberg i form 
av bland annat handel, bibliotek, 
sjukvård och kyrka. men många 
saknar anläggningar för idrott och 
efterlyser fler mötesplatser och 
ytterligare handel.

Det finns också en oro för att ett nytt 
centrum kan utarma det befintliga och att det 
som planeras inte kommer alla till del.

Det visade dialogen om Flemingsbergs 
stadskärna som genomfördes hösten 2016, 
bland annat i samband med demokratida-
garna men också i form av en webbenkät. 
Medverkade gjorde de som bor, arbetar eller 
studerar i området, men också företagare, 
politiker och tjänstemän.

Syftet med dialogen var att fånga upp 
kunskap och idéer kring Flemingsbergs cen-
trala stadskärna och att inleda ett långsiktigt 
samtal kring stadsdelens utveckling.

– Synpunkterna vi fick in är nu en del av 
underlaget till en framtida vision för stads-
delen, säger Signe Wernberg, Huddinge kom-
muns områdesstrateg för Flemingsberg.

stor enighet
Dialogen visar att det finns stor enighet om 
att området kring Flemingsbergs station ska 
utvecklas till en ny stadskärna som kopplar 
ihop Flemingsbergs olika delar. De som 
deltog i dialogen vill se en tydlig, central 
mittpunkt med stort utbud av handel, restau-
ranger och service som även fungerar som en 
mötesplats för alla Flemingsbergs invånare 
och de som arbetar där. De trycker också på 
goda kommunikationer.

Slutrapporten över dialogen går att läsa i 
sin helhet på huddinge.se/dialogflemingsberg.

Dialog gav input 
till ny vision

När dialogen flyttade in i Flemingsbergs 
centrum i höstas fick de som ville ”pluppa” 
önskemål på en vikvägg. 

Arena Huddinge-profilerna 
Edward Howard, vd Arena 

Huddinge, Åsa Plahn, The Plahn, 
och Staffan Forsström, Medfit.
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– Det hade helt enkelt blivit dags, 
sade det lyckliga paret efter vigseln 

som förrättades av Margareta 
Hedström.

Senast till midsommar lovar 
paret att barnen och barnbarnen 
ska få reda på giftermålet.

– Då ses vi allihopa.
Succé är ordet som bäst beskriver 

årets upplaga av Huddingedagarna
som ägde rum i Sjödalsparken i bra 
väder. 

90-talet utställare och tiotalet 
föreningar såg till att det fanns 

HUDDINGEDAGARNA

Torsten Johan-
son och Chris-
tina Lindqvist 
gifte sig i all 
hemlighet i drop 
in-vigseltältet. 
Vigselförrättare 
var Margareta 
Hedström.

meta roos x 2 på året Blues

Karl Forsberg vid polisen i Huddinge 
visade polisbilen för bland andra 
Alexander Miletić.

IK Södra judos Johan Nordström 
och Daniel Backlund övade kast på 
judomattan.

Linda Nilsson, från förskolan Dag-
svärmaren, bjöd på smakportioner av 
filmjöljkslimpa och kikärtsbiffar.

Huddinge kommuns servicecenter 
fanns också på plats i Sjödalsparken.

Linn Liu och hennes kollegor från 
energi- och klimatrådgivningen 
svarade på frågor om bland annat 
solceller.

Representanter från boendestöd 
berättade mer om sin verksamhet.

Henrik Juhlin hade bråda dagar i 
C-tältet.

Huddingeborna gick man ut huse under Huddingedagarna i Sjödalsparken.

efter att ha hängt ihop i 
47 år gjorde stuvstaborna 
torsten johanson och 
Christina lindqvist 
slag i saken under 
Huddingedagarna i maj. 
De gifte sig i all hemlighet 
i drop in-vigseltältet.

Något för alla på 
Huddingedagarna
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HUDDINGEDAGARNA

meta roos x 2 på året Blues

Bröderna Lindgren och Friheten spexade från scenen.

Alva Carlgren, Adam Carlgren, 
Alma Bjurefjäll, Nicolai Bjurefjäll 
och Agnes Carlgren tyckte kaninerna 
var söta.

Albin Hallin Melander visade sig 
vara en fena på orientering. Här till-
sammans med mamma Kristina och 
Stina Boräng, från Snättringe SK.

Laura Pousette hade inga som helst problem med att ta sig 
längst upp på klätterväggen.

Eeva Laine, 
valledare (S), 
tog en groupie 
på S-gänget.

Huddingeborna gick man ut huse under Huddingedagarna i Sjödalsparken.

Något för alla på 
Huddingedagarna

något för alla: loppis, matställen 
och en idrottshubb med massor av 
skojiga prova på-aktiviteter för barn, 
exempelvis klättervägg, bågskytte, 

”alien bikes”, judo och orientering. 
Dessutom fanns många 

kommunala verksamheter, andra 
verksamheter som polis och 
räddningstjänst och politiska 
partier på plats för att möta 
medborgarna och svara på frågor.

Det bjöds också på musik-

underhållning. Bröderna Lindgren 
och Friheten spexade på lördags-
förmiddagen, för att sedan lämna
över scenen till mer vuxen 
underhållning i regi av Huddinge 
Jazz & Blues.

– Samarbete, glädje och sväng, 
säger jazzföreningens Fredrik 
Magnusson när han ombeds 
sammanfatta årets musikfest med 
tre ord.

MIKAEL JEPPE
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KULTUR

rebecca ska få ”hela” Vårby att dansa 

Dansläraren Rebecca Fratini ser fram emot att få lära ut dans i Vårby gård i sommar. ”Det blir lekfullt och kul”, säger hon.

massor av 
aktiviteter 
i sommar
HuDDinge kommun 
har för andra året i rad 
fått en summa pengar till 
sommaraktiviteter för barn och 
unga mellan sex och 15 år av 
Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor.

Det rör sig om 995 215 kronor 
till kostnadsfria aktiviteter som 
möjliggör möten över sociala 
gränser.

Pengarna har fördelats 
mellan åtta föreningar och 
kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter. Det handlar 
bland annat om teater, idrott, 
segling, läger, kolloverksamhet, 
molntittning och Dans på röda 
linjen som är ett samarbete 
mellan Huddinge kommun, 
Botkyrka kommun, föreningen 
Dansbana och ABF Huddinge.

Se huddinge.se/lov och 
unghuddinge.se för mer 
information.

mer om 
DAnsbAnAn
i Vårby gårD

Dansbanan 
är skapad av 
föreningen 
Dansbana! i 
samarbete med 
bland annat 
unga tjejer och 
lokala dans-
föreningar.
Den är 10 x 10 
meter stor och 
har inbyggda 
högtalare med 
blåtand. Det är 
bara att koppla 
upp mobilen 
mot musik-
anläggningen 
klockan 7–22 
och börja dansa 
till den musik 
man gillar. Efter 
15 minuter 
gör musik-
anläggningen 
ett uppehåll 
för att visa att 
det kan vara 
dags för någon 
annan att dansa. 
Vårby ungdom 
har nyckel till 
musikanlägg-
ningen för 
längre speltid.
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KULTUR

rebecca ska få ”hela” Vårby att dansa 

Dansläraren Rebecca Fratini ser fram emot att få lära ut dans i Vårby gård i sommar. ”Det blir lekfullt och kul”, säger hon. FOTO johan boKStRöM

each one teach one och 
workshoppar i street dance.
Det är bara två av många 
exempel på aktiviteter 
som anordnas på 
spontandansbanan under 
tunnelbanespåren i Vårby 
gård i sommar.
De ingår i Dans på röda 
linjen som pågår från 13 
juni till 26 augusti och är 
helt gratis.

– Det är en inspirerande miljö. Jag 
älskar den här dansbanan, säger 
Rebecca Fratini, fysioterapeut och 
danslärare med fokus på dans som 
träningsform.

– Det är något jag vill sprida till 
alla!

Hon håller på att planera de 
pass hon ansvarar för i sommar på 
uppdrag av ABF Huddinge. Each 
one teach one äger rum i juni och 
workshopparna i augusti.

– Each one teach one bygger på 
att man lär ut sina egna steg och lär 
av varandra. Några förkunskaper 
behövs varken till detta eller till 
workshopparna i street dance, säger 
Rebecca Fratini.

Hon berättar att det även vankas 
koreograferad dans, men att det 
också blir mycket improvisation.

– Det handlar om att våga uttrycka 
sig med sin kropp, att visa vem man 
är och att kommunicera utan språk.

lekfullt
På streetdance-passen kommer 
Rebecca Fratini att bjuda på både 
förkoreograferade sekvenser och 
möjligheten till skapande av egna 
danser med kompisarna.

– Det blir lekfullt och kul!
Dans på röda linjen syftar till att 

få fler barn och unga att dansa och 
röra på sig, bland annat på de platser 
för dans som finns längs röda linjen. 
Dansbanan i Vårby gård är bara ett 
exempel.

fotnot: Mer information på 
Facebook, @dansparodalinjen.

MIKAEL JEPPE
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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.

10/6–20/8
Drop in VArje freDAg:  
Volleyboll oCH fotboll,  
Visättra sportcenter kl. 18, 
Kvarnängsvägen 12, och 
i Annerstaskolan kl. 19, 
Ortopedvägen 4, Flemingsberg. 
Spela volleyboll och fotboll 
med föreningen Active power 
movement vid Visättra 
sportcenter och Annerstaskolan 
i Flemingsberg. Ålder: 10–15 år. 

13/6–31/8
DAns i Vårby för barn och 
unga hela sommaren.  

Mer info: se sidorna 28–29 
och @dansparadalinjen.

22/6 ocH 26–27/6
CApitAl bikepArk, 
Kvarnängsvägen 12 

kl.10–12 och kl. 13–15, 
Huddinge. Testa BMX, 

MTB, skate, inlines och 
kickbike i Capital bikepark på 
sommarlovet. Det kommer att 
finnas instruktör på plats som 
kan hjälpa till med trix och tips. 
För dig som är 6–17 år. Mer 
info: capitalbikepark.se.

26/6–7/7
DAns-, musik- oCH teAter- 
kurser tillsammans med 
ABF under sommaren. 26–7/7 
på Ungzon Flemingsberg, 
Röntgenvägen 15, ABF 
Huddinge, Fullerstatorget 
16 och ABF Huddinge, 
Kommunalvägen 26. 3–6/7 
på Östra gymnasiet i Skogås 
och Kulturskolan Skogås, 
Storvretsvägen 60. Ålder: 7–15 
år. Mer info: huddinge.abf.se.

28–30/6
fotbollsCup på sommarlovet, 
Visättra idrottsplats, 
Kvarnängsvägen 1. Fotbollscup 
för 7-mannalag på Visättra 
idrottsplats tillsammans med 
Ensamkommandes förening 
Huddinge Botkyrka. Cupen 
avslutas med utdelning av 
vinster och en fest. Ålder: 15–18 
år. En mindre cupavgift tas ut. 
Mer info: Ali 073-894 06 98 och 
Khodadad 072-911 49 48.

juli
3–27/7
WelCome 2 summer 2017, 
Visättra sportcenter kl. 15–17, 
Kvarnängsvägen 12, Visättra. 
Delta i aktiviteter: fotboll, basket, 
dans, måleri samt avslutning 
med grill och musik. För dig 
som är 6–17 år.

Augusti
7–20/8
teAtersommAr/sum-
mer intensiVe. Teater 
Sláva & Tonsalen kl. 13–16, 
Kyrkogårdsvägen 2. Teater 
Sláva håller en två veckor lång 
teaterträning på Tonsalen 
i Huddinge. Fokus på 
teaterträning med röst och 
rörelse. Tillsammans skapas 
en utomhusföreställning med 
sång, dans, instrument, eld och 
akrobatik. Riktar sig framförallt 
till den som är 15–25 år gammal. 
Sista anmälningsdag är 30 juni, 
begränsat antal platser.  
Mer info: Elin Tisell på Teater 
Sláva, info@teaterslava.org,  
08-551 705 17.

lördag 12/8
summer splAsH festiVAl 
oCH Vårbyloppet. Festivalen 
pågår kl. 12-16 i Masmo, 
Solhagaparken. Det blir Zumba, 
artister, prova på-sporter, 
matförsäljning och mycket mer.
Loppet är gratis, 5 km, 
start kl. 11.45 och alla är 
välkomna. Föranmälan till 
info@getfitinspiration.com. 
Miniloppet för barn upp till 12 
år är 800 meter långt, start kl. 11.

16, 23 ocH 30/8
Allsång i sjöDAlspArken 
vid Huddinge centrum 
kl. 15–16.30. Kom och sjung 
med i Huddinges egen Allsång 
i parken! Skönsången leds av 
Marit Eriksson tillsammans med 
kapellmästare Ronny Lindgren 
och bandet Lifslust. Vid varje 
tillfälle uppträder artister med 
Huddingeanknytning. Mer info: 
huddinge.abf.se.

23/9–15/10
konst från grönlAnD av medlemmar i KIMIK, Flygeln 
vid Fullersta Gård, Fullersta gårdsväg 18. Vernissage 
lördag 23/9, öppet: lördag–söndag kl. 12–16. Mer info: 
huddingekonstnarsklubb.se, hkkvanner.se.

utställningAr
11–21/6
uppåtpuff! Huddingeelever 
skapar, Litografiska Museet, 
Sundby Gård. Elever från 
årskurs 4 i Edboskolan, 
Trångsundsskolan och Kästa 
skola visar resultatet av ett 
skapande skola-projekt läsåret 
2016–2017. Vad betyder 
allas lika värde och hur kan 
det tolkas i bild? Mer info: 
litografiskamuseet.se.

26/8–17/9
jAn jeAnsson oCH HelenA 
norell, Flygeln vid Fullersta 
Gård, Fullersta gårdsväg 18.  
Jan Jeansson – målningar. 
Helena Norell – Även 
målningar/”Also paintings”.  
Vernissage lördag 26/8,  
öppet: lördag-söndag 
kl. 12–16. Mer info: 
huddingekonstnarsklubb.se, 
hkkvanner.se.

juni
torsdag 22/6
Hej HuDDinge med Shabnam 
Nikpour, Expose föreningslokal 
kl. 11, Solhagavägen 20. 
Talkshow om Huddinge. 
Shabnam Nikpour bjuder 
in gäster och diskuterar 
frågor som är aktuella 
i hela kommunen. Hej 
Huddinge gör sedan 
sommaruppehåll 
men är tillbaka 31/8 
med Daniel Dronjak (M), 
kommunstyrelsens ordförande, 
som kommer att berätta om vad 
som händer i Kungens kurva.
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17 ocH 31/8
Allsång i stortorpspArken, 
Stortorpsparken kl. 15–16.30, 
Trångsund. Kom och sjung 
med i Huddinges egen Allsång 
i parken. Skönsången leds av 
Marit Eriksson tillsammans med 
kapellmästare Ronny Lindgren 
och bandet Lifslust. Vid varje 
tillfälle uppträder artister med 
Huddingeanknytning. Mer info: 
huddinge.abf.se.

30/8
finlAnD 100 år, Sjödalsparken 
vid Huddinge centrum kl. 18–20. 
Finland blev en självständig stat 
6 december 1917. Detta firas 
med underhållning för hela 
familjen i Sjödalsparken. Det 
bjuds på finsk kultur i en härlig 
blandning för stora och små. 
Välkommen till en kväll fylld 
med musikaliska uppträden, 
finsk dans och mycket mer. 

september
4 ocH 7/9
öppet Hus i Huddinge 
hembygdsförenings lokal  
kl. 9–12 (4/9) och kl.18–20 (7/9), 
Paradistorget 14, gårdsterrassen. 
Möjlighet att se lokalen med 
stort bildarkiv och bibliotek. 
Kom och titta på de rikliga 
samlingarna. Mer info: hhbf.se.

tIsdag 5/9
DAns till Doktor 
krAll, Stortorpsparken 
kl. 18–21, Tjäderstigen 
16. Doktor Krall spelar 
svängig rock´n´roll från 
50-talet. Missa inte detta, 
här rockar det! Caféet 
öppnar kl. 18, svänget 
börjar kl. 19. Mer info: 
stortorpsparken.se.

torsdag 7/9
berättArDAgs på Nyboda 
museum, Nyboda skol- och 
hembygdsmuseum kl. 14–16, 
Kommunalvägen 26. Kom och 
dela dina egna Huddingeminnen 
eller bara besök muséet! Mer 
info: hhbf.se.

lördag 16/9
friteAterns mAestro, putz 
oCH sCHäfern framför ”Visan 
om livet själv”, Stortorpsparken 
kl. 13.30–16.30, Tjäderstigen 16.  
Maestro, Putz och Schäfern ska 
spela en fin konsert, men det är 
inte helt lätt att få till det just 
denna dag. Allt de företar sig 
går åt skogen. Föreställningen är 
en hyllning till de som i alla fall 
försöker, för även om de inte når 
fram till det tänkta, läggs i deras 
händer en oanad möjlighet. 
Föreställning för alla från fem år, 
ungdomar och vuxna. Mer info: 
stortorpsparken.se.

lördag 23/9
”en frAnsk oDyssé”, 
Kulturhuset hos Folkes kl. 15, 
Sjödalstorget 1, Huddinge 
centrum. En musikalisk 
odyssé där Maya de Vesque 
med utgångspunkt från Edith 
Piafs repertoar undersöker 
det musikaliska landskap som 
fanns i Paris under 1900-talets 
första hälft. Förutom Piaf så 
kommer det att bjudas på musik 
av Eric Satie, Francis Poulenc 
och även ett besök av Denise 
Duval. Sopran: Maya de Vesque, 
piano: Ola Ottosson, elgitarr: 
Anders Karlsmark, gäst: Johan 
Rudebeck. Entré: 100 kr,  
förköp på info@ogla.se eller på 
0709-92 89 96, 08-711 88 00.

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.

miDsommArfirAnDe 23/6
Fira midsommar i Huddinge – här är listan på några av årets 
firanden.  

mAgAsinet kl. 13–15.30, Juringe gård, Mäster Lorentz väg 3, 
Segeltorp. Välkommen till traditionellt midsommarfirande med 
dans kring majstången till levande musik. På plats kommer det 
att finnas café, lotterier, fiskdamm och lyckohjul.  
Mer info: segeltorpkultur.se.

sjöDAlspArken kl. 10.45–16, Sjödalsparken, Huddinge 
centrum. Kom gärna med blommor till midsommarstången och 
hjälp till att klä den riktigt fin. På plats kommer det att finnas 
minitivoli, kaffeservering, ballonger och godis. Tider för firandet: 
kl. 10.45 kläs midsommarstången, kl. 11.45 reses stången,  
kl. 12 är det dans kring stången, kl. 13 blir det mer musik och 
dans och kl. 14 anordnas lekar för barnen.

flemingsberg kl. 10–15, vid Annerstaskolan, Ortopedvägen 4.  
Dans, fiskdamm, boule, minigolf, tävlingar, turneringar, 
tipspromenad och resning av midsommarstång. 

mer info: huddinge.se/midsommar

se VAD 

som HänDer 

i sommAr: 

HuDDinge.se
/loV



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Nya lagen tycks ha 
fått avsedd effekt

Ny plan ska få 
fler att gå mer
Alla vinner på att 
Huddingeborna 
promenerar: individen, 
samhället och miljön.
kommunen har därför 
tagit fram ett förslag till 
plan som inte bara ska få 
fler att bli fotgängare, utan 
också få fler att gå mer.
fokus ligger bland annat 
på trygga och attraktiva 
gångstråk och på drift och 
underhåll.

Förhoppningen är att både invå-
nare och andra som berörs ska 
passa på att tycka till om planen 
innan den tas upp i fullmäktige.

– Gångplanen omfattar personer 
som går, kör rullstol eller rullator, 
eller använder ett lekfordon, säger 
Jack Lu, trafikplanerare i Huddinge 
kommun.

– Det övergripande målet är att 
resandet till fots ska öka inom kom-
munen från drygt en tredjedel till 
50 procent fram till år 2030.

tyck till om planen
Gångplanen är ett långsiktigt 
strategiskt dokument med åtgärder  

som ska öka det hållbara resan-
det genom fler trygga, säkra och 
tillgängliga gångtrafikmiljöer. Den 
lyfter fram fotgängarna, identifie-
rar förbättringsområden och listar 
övergripande åtgärder och kostna-
der. Det kan handla om kommu-
nens rutiner, belysning, siktröjning 
och attraktiva stråk där man som 
fotgängare vill vistas – dygnet runt 
och året om.

– Fotgängare släpper inte ut 
växthusgaser och den som som går 
minskar risken för en rad sjukdo-
mar. Det är dessutom ett billigt, 
utrymmeseffektivt och jämställt 
trafikslag. Gångtrafikanter bidrar 
också till mer levande stadsmiljöer, 
säger Jack Lu.

– Gångtrafikanterna har tagits lite 
för givna och miljöerna har därför 
tidigare inte alltid anpassats efter 
deras behov. Planen kan skapa en 
ökad förståelse och kunskap för 
gångkultur.

Förslaget är ut på remiss till och 
med 30 september. Inkomna syn-
punkter kan resultera i att planen 
revideras innan den blir en fråga för 
fullmäktige till hösten.

MIKAEL JEPPE

fotnot: Det finns mer information 
om gångplanen på huddinge.se/
gangplan. 

ILLUSTR ATION LInnEa PÅhLMan
Jag har tidigare skrivit om den nya 

skuldsaneringslagen som trädde i 
kraft 1 november 2016. För er som 

inte känner till den kan jag berätta att den 
nya lagen i korthet innebär att det går att 
snabbare att påbörja skuldsanering, fak-
tiskt innan själva utredningen är klar. Det 
ska leda till att fler som är skuldsatta blir 
villiga att skuldsanera. 

Går det redan att se någon effekt? 
Under förra året ansökte 12 300 personer 
om skuldsanering, en ökning med tio pro-
cent från 2015. 

Från november förra året till januari i 
år kom det in 5 706 ansökningar, det är en 
ökning med mer än 100 procent från året 
innan. 

Det är troligt att många väntade in den 
nya mer gynnsamma lagen. Men även nu 
under våren strömmar det in fler ansök-
ningar än vanligt. Det ser ut som om 
lagen fått önskad effekt. Men på grund av 
det stora antalet ansökningar har vänteti-
derna dock ökat. 

Från det du skickar in din ansökan tills 
du får svar kan det ta upp till13 månader. 
Nu återstår att se om Kronofogdens vän-
tetider blir kortare. Men den som är satt 
i skuld gör sin hälsa en stor tjänst om 
den inte väntar för länge med att söka 
skuldsanering. 

Hör gärna av dig till oss 
ifall du har frågor om din 
ekonomi och behöver 

hjälp.

antonio alvarez
Samhällsvägledare
Tel: 08-535 300 00

antonio.alvarez@huddinge.se


