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I januari släcktes en mans liv efter att en handgranat detone-
rat på ett öppet torg där barn och vuxna rör sig dagligen. 
Det är hänsynslöst, rått och obegripligt. 

Att det i vårt trygga Huddinge kan inträffa en sådan tragisk 
händelse understryker att vårt öppna samhälle är skört. Det är 
lätt att förvandla ett öppet torg till en våldsam plats där oskyl-
diga människor får sätta livet till. Ändå är det bara ett i en lång 
rad av våldsbrott som drabbar människor i Sverige varje vecka.

Går brottslighet att förebygga? Ja, men det är svårt och det 
tar tid. I Huddinge jobbar vi målmedvetet och långsiktigt med 
att ge fler barn en bra start i livet. Det viktigaste arbetet ligger i 
skolan. Lyckas du där så är chansen stor att du lyckas i livet. 

Huddinge har ett fantastiskt föreningsliv som erbjuder möj-
ligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Inom det sociala 
området handlar det om att fånga upp föräldrar och barn så 
tidigt som möjligt och att ge stöd i föräldraskapet. 

Kommunen jobbar tillsammans med ungdomspsykiatrin 
och lokalpolisen för att minska hot och våld bland barn och 
unga, för minskad frånvaro i skolan och för ett bättre mot-
tagande av nyanlända barn och unga. Vi jobbar med sociala 
insatsgrupper för att punktmarkera de som löper störst risk att 
hamna i en kriminell bana. 

Det förebyggande arbetet räcker dock inte. Rättssam-
hället måste ges resurser och verktyg för att på allvar 
kunna bekämpa den grova brottsligheten. Vi behöver 

fler poliser, skärpta straff, slopad straff-
rabatt och bättre möjligheter att sätta 
upp övervakningskameror.

Kriminalitet ska bekämpas med 
kraft när den uppkommer men det är 
kampen för att varje ung människa ska 
göra positiva livsval som är den verkliga 
utmaningen.

Målmedvetet 
arbete för att ge 
fler en bra start

Vårt Huddinge ges ut av: Kommunikationsavdelningen Huddinge kommun,  
141 85 Huddinge. Telefon: 08-535 300 00. Ansvarig utgivare: Roger Höglund.  
Redaktör: Lotta Segelberg, varthuddinge@huddinge.se. Redaktion: Mikael Jeppe,  
Kristina Eder. Produktion: JFS & Co, Eskilstuna. Omslag: Anders Karlsmark,  
foto Mikael Jeppe. Tryck: Ljungbergs Tryckeri. Distribution: SDR Svensk  
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även inläst på Daisy-skiva. Vårt Huddinge är en Svanenmärkt trycksak.  
Nästa Vårt Huddinge kommer till dig vecka 16 2018.

Daniel Dronjak (M)
Ordförande i kommunstyrelsen

daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

Huddinge kommun söker bloggintresserade 
deltagare till elcykelprojekt.

Ökat röstdeltagande och god samtalston  
är viktiga mål i valet 2018.

Huddingeföretaget Bygg VVS El Stockholm  
räknar med att fördubbla omsättningen varje år.

Football Fridays i Vårby gård och Flemingsberg  
är så mycket mer än bara fotboll.

Teater Slávas 25-årsjubileum firas med händelser 
utöver det vanliga och guldkant på fasta utbudet.
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Safar Akhlaqis drömhusmodell ställs just nu ut  
på Liljevalchs vårsalong. 28

Tryggare Huddinge genom unikt samarbete  
och Unga för orten. 06
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KORT & GOTT

rukar du liksom jag slå dig 
ner vid köksbordet med 
en kopp kaffe när lokaltid-

ningen kommit för att i lugn och ro 
läsa om stort och smått som händer 
just där du bor? Du läser och funde-
rar: Jaha, kanske jag skulle skicka in 
den där fina bilden över Drevviken 
jag tog igår till fototävlingen om 
finaste vinterbilden, och nämen se 
där, nu kan jag själv bestämma när 
jag vill gå till biblioteket, och yes 
äntligen ska de börja bygga i Trång-
sunds centrum! 

Du känner att du har koll och du 
litar på att det som står är sant. Nu 
vet du att Åke i din lokala Face-
bookgrupp hade fel när han skrev 
att biblioteket slagit igen för gott.

Jag hoppas också att det du läser 
om i just den här tidningen som 
Huddinge kommun står bakom, är 
något du litar på. Vi vill återspegla 
vad som är på gång i Huddinges alla 
hörn, förmedla personliga berät-
telser och inte minst berätta om allt 
kul som händer här. 

nder kommande vecka får 
1 000 personer i Huddinge 
delta i en telefonenkät och 

berätta vad de tycker om tidningen 
Vårt Huddinge och kommunens 
helsida i de två lokaltidningarna 
varje vecka. Vi frågar också om var 
du brukar få tips på saker att göra 
här i Huddinge. Så ringer vi till dig, 
sätt dig vid köksbordet och med-
verka till att du får både bättre koll 
på tillvaron och en lugn fikastund.

Lotta Segelberg
Redaktör
lotta.segelberg@
huddinge.se

Det känns 
tryggt med 
tryckt, eller?

B

U

fREdAGEN 20 april är det dags 
för Huddinge Enterprize 2018 och 
hyllningar av årets företagare, årets 
nyföretagare, årets UF-elev och 
Huddinges stolthet. Dessutom delar 
kommunen ut Entreprenörskapspriset. 
Platsen är Folkes mitt i Huddinge 
centrum. På programmet står förutom 

prisutdelning, mingel med förrätt, 
middag och underhållning med dans 
till livemusik.

Glöm inte att skicka in anmälan 
senast 29 mars till Nina Uddén på  
nina.udden@huddinge.se. Det finns 
mer information om både evenemang 
och pris på huddinge.se.

Företagare hyllas på gala

HuddINGE KoMMuN har sedan januari 2018 
fler än 110 000 invånare. Det är 10 000 fler än 
2012 och Huddinge befäster därmed sin placering 
som Stockholms läns näst största kommun efter 
Stockholms stad.

110 000 
HuddINGEBoR

MEdELåLdERN ligger på 
37,3 år jämfört med 41 år 
för hela Sverige. 

Ålder Andel 
 0–6 10 %
 7–15  12 %
 16–18  4 %
 19–24 7 %
 25–64  53 %
 65–  13 %

49 pRoCENT 
av invånarna är 
kvinnor och 51 
procent är män.
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293 pERSoNBILAR per 1 000 
invånare 2016.

SKATTEN till 
kommunen 2018 
är 19,87 per 100 
kronor. 

ÖVER 9 000 företag i Huddinge skapar 
tillsammans fler än 45 000 jobb. 2016 
startades 736 företag i kommunen.

29349

51
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EN AV OSS

Nina tecknar sig 
genom livet

Nina Johansson älskar 
att teckna och måla. Hon 
utmanar gärna sig själv 
för att utvecklas i sitt 
skapande och kontakten 
med urban Sketchers har 
lyft hennes intresse till nya 
nivåer.

– Att teckna tillsamman är ännu 
roligare än att göra det ensam och 
jag har rest runt en del i världen, 
tecknat och fått nya vänner. 

Nina kommer från Umeå, en 
plats hon gärna återvänder till och 
i sommar ska hon medverka i Som-
marsalongen på Norrbyskär en ö 
söder om hemstaden. I Huddinge 
var hon under fjorton år verksam 
vid Huddingegymnasiet som lärare 
i digitalt skapande, bild och foto. En 
tjänst hon nu lämnat för att under-
visa i informativ illustration på 
Mälardalens högskola i Eskilstuna. 

Hon har inte lämnat Huddinge helt 
utan är fortfarande aktiv medlem i 
Konstnärsklubben.

– Jag har upptäckt Eskilstuna 
under hösten, säger Nina som 
lunchtid tisdagar slår sig ner på 
olika platser i stan tillsammans med 
andra medlemmar i Urban Sket-
chers för att teckna. Att hon kom-
mit i kontakt med Urban Sketchers 
betyder mycket.

Nästan avundsjuk
– Jag har nästan varit lite avundsjuk 
på musiker, för kan du spela ett 
instrument hyfsat kan du skapa 
musik ihop med andra. Att teckna 
är ensamt men med Urban Sket-
chers har det blivit en social grej för 
mig som betyder mer och mer. 

Nina tecknar och målar i akvarell, 
två parallella spår men efter att ha 
funderat en stund bestämmer hon 
sig för att hon nog ser sig mest som 
tecknare. Hon utgår gärna från en 

Nina Johansson använder sig gärna av skissblock. ”Det är ett bra sätt att samla det jag gör samtidigt som det blir en form av dagbok”.

MER oM 
NINA
JoHANSSoN

Intressen: Det 
mesta i livet är 
intressant, men 
bildskapande, 
mina nära och 
kära, resor, god 
mat och musik 
ligger långt upp 
på listan. 
Framtidspla-
ner: Ser fram 
emot att allt i 
intresselistan 
kommer att ha 
en plats i mitt 
liv framöver! 
Motto: Because 
drawing is good 
for you.

plats när hon tecknar och åker inte 
till de vackraste platserna.

– Jag gillar vardagsmiljöer, som 
Slussen i Stockholm. Det är en 
utmaning att få en miljö som setts 
av så många och avbildats så ofta att 
säga något nytt.

Ju mer hon tecknar desto intres-
santare blir det, tycker Nina. 

– Att resa och teckna är nästan det 
roligaste som finns men jag måste 
inte resa för att teckna. Det är lika 
roligt att sitta hemma och teckna i 
köket för det är jättestor skillnad på 
vad man ser när man tecknar och 
när man inte tecknar. Det handlar 
om att ta sig tid och fokusera, det 
är lite nyttigt tror jag. Det är själva 
görandet – att teckna som är det 
viktiga tycker jag.

KRISTINA EDER

fotnot: På ninajohansson.se eller  
@nina_sketching på Instagram kan 
du se många av Ninas fina bilder.
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FRITIDSHEMSLYFTET
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Nya mötesplatser 
lyfter fritidshemmen
Syftet med nätverket är att lyfta 
skolornas fritidshemsverksamhet, 
bland annat genom att tillsam-
mans planera, skapa innehåll och 
anordna gemensamma fortbild-
ningar för personalen. Det leder i 
sin tur till större likvärdighet i verk-
samheten, men också ökad effekt.

– Jag upplevde att vi satt i var sin 
bubbla och uppfann saker för att 
nå vårt uppdrag. Nu hjälps vi åt i 
stället, säger Magnus Söderman, 
biträdande rektor på Sjötorpsskolan 
och initiativtagare till nätverket.

Nätverket består av skolledare 
från Mörtviksskolan, Edboskolan, 
Trångsundsskolan och Sjötorps-
skolan. 

De träffas varje månad för att 

diskutera frågor som berör skolor-
nas fritidshemsverksamhet och gå 
igenom det som komma skall. 

Nätverket anordnar även ett 
antal tematräffar med alla cirka 70 
anställda inom skolornas fritids-
hemsverksamhet.

Temakväll om IT
På senaste mötet diskuterades bland 
annat hur verksamheterna ska 
organiseras under sommaren 2018 
och en kommande temakväll med 
fortbildning inom IT. 

– Det som tas upp kan i många 
fall direkt genomföras i verksam-
heten och det gynnar barnen, säger 
Patricia Sagner, biträdande rektor 
på Trångsundsskolan.

Gruppen konstaterar att fritids-
hemspersonalen är eftersatt, kanske 
rent av lite osynlig. Det finns också 
förutfattade meningar om verk-
samheten trots att den, precis som 
skolan i övrigt, styrs av läroplaner. 
Det är pedagogisk verksamhet, inte 
barnpassning, slår Lotta Carlström, 
arbetsledare på Edboskolans fritids-
hem, fast.

– Personalen på fritids är en 
outnyttjad resurs som vi kan få ut 
mycket mer av. De är lika mycket i 
skolan som lärarna men kan bygga 
andra relationer med barnen efter-
som de ser barnen hela dagen, säger 
Robert Öberg, biträdande rektor på 
Mörtviksskolan.

MIKAEL JEPPE

Nya mötesplatser 
som en del i det 
systematiska kva-
litetsarbetet är bra 
för både personal 
och barn, konsta-
terar Robert Öberg, 
biträdande rektor 
på Mörtviksskolan, 
Patricia Sagner, 
biträdande rektor 
på Trångsunds-
skolan, Lotta 
Carlström, arbets-
ledare fritidshem 
Edboskolan, och 
Magnus Söder-
man, biträdande 
rektor Sjötorps-
skolan.

Ökat självförtroende, större likvärdighet men också 
konkreta idéer som snabbt kan förverkligas i den egna 
verksamheten. det är tre av många positiva följder av 
fritidshemsnätverket som drogs igång i Skogås och 
Trångsund för snart två år sedan.
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TRYGGHET & SÄKERHET

unik samverkan i Huddinge
Tillsammans för Vårby, 
Skogås och flemingsberg 
har avslutats som projekt 
och är nu ordinarie 
verksamhet.
Bakom förändringen står 
Huddinge kommun och 
fyra bostadsföretag som 
bildat en ideell förening för 
att tillsammans genomföra 
en rad trygghetsskapande 
aktiviteter.

Först ut är satsningen Unga för 
orten som är en vidareutveckling av 
de tidigare Tillsammans-projekten 
där ungdomar sommarjobbat med 
trivsel- och trygghetsskapande 
åtgärder där de bor.

– Jag kallar det här för partner-
skap för trygghet. Det är en smått 
unik satsning, vi gör det som alla 
talar om – vi jobbar tillsammans, 
säger Christian Ottosson (C), kom-
munalråd och ordförande i Hud-
dinge brottsförebyggande råd.

fler ska med
Samverkan i Huddinge, som för-
eningen döpts till, har just nu fem 
medlemmar, däribland kommu-
nen, och verksamheten finansieras 
gemensamt. 

På sikt ska fler fastighetsbolag 
knytas till föreningen som även ska 
samverka med polis, räddnings-
tjänst och andra goda krafter i syfte 
att skapa trygga och säkra områden. 

– Det vi gör kanske kan stå 
modell för hela landet, säger Mari-

wan Omar, blivande verksamhets-
chef i den nystartade föreningen

Över 200 ungdomar rekryteras
Han börjar på jobbet i mars, men 
verksamheten är redan i full gång.
Cirka 200 ungdomar håller som 
bäst på att rekryteras till somma-
rens insatser i olika bostadsområ-
den. Det handlar om områdesan-
svariga, teamledare och ytterligare 
cirka 180 feriepraktikanter.

– Jättepositivt, vi har lyssnat på 
ungdomarna som efterfrågat just en 
permanentning av verksamheten 
som bedrevs i Tillsammans-projek-
ten, säger Månika Pettersson, boen-
deutvecklare hos Huge Bostäder.

Hon får medhåll av Ilhan Demir-
kiran, områdeschef hos Balder:

– Det är bra och spännande att 

Några av alla 
drivkrafter 
som samverkar 
för ett tryg-
gare Huddinge: 
Benny Winblad, 
räddningstjänsten, 
Ilhan Demirkiran, 
Balder, Mariwan 
Omar, Samver-
kan i Huddinge, 
Månika Pettersson, 
Huge, Christian 
Ottosson (C), 
kommunalråd, 
Jonas Hagström, 
regionchef D. 
Carnegie & Co, 
och Victor Mazilu, 
säkerhetssamord-
nare på Huddinge 
kommun.
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Sofia Wändesjös medborgarförslag på ett utegym 
vid lekplatsen på Drevviksvägen får tummen upp av 
Huddinge kommuns natur- och byggnadsförvaltning. 

Ny fas för 
kampen 
mot klotter
Huddinge kommun tar 
krafttag mot klotter-
relaterad skadegörelse.
Klotter ska åtgärdas inom 
48 timmar från felanmälan, 
och nu ges även det före-
byggande arbetet hög 
prioritet.
– Ökad samverkan och 
fysiska åtgärder som 
planteringar och belysning 
är två exempel, säger 
Victor Mazilu på Huddinge 
kommuns trygghets- och 
säkerhetssektion.

Minskad skadegörelse är inte bara 
en viktig fråga för invånarna utan 
också något som kan föra Hud-
dinge ett steg närmare visionen om 
att bli en av Stockholmsregionens 
tre populäraste kommuner att bo, 
leva och verka i. De nya riktlinjerna 
mot klotterrelaterad skadegörelse 
gäller till och med 2022 och ersätter 
den tidigare policyn på området.

Den stora nyheten är att arbetet 
mot klotterrelaterad skadegörelse 

– klotter, ristningar och limrester – 
nu ska bedrivas på två fronter: både 
operativt och strategiskt. Insatserna 
ska dessutom bygga på vetenskap-
liga rön och beprövad erfarenhet.

– Det kan handla om fysiska 
åtgärder i utsatta miljöer, exem-
pelvis spaljéer som gör det svårare 
att klottra, växtlighet, belysning 
för att lysa upp mörka platser och 
ytbehandling, men också om ökad 
samverkan med Polisen, Trafikver-
ket och Vattenfall, säger Victor 
Mazilu.

– Det behövs överenskommelser 
för mark och fastigheter som inte 

ägs av kommunen och en tydlig 
ansvarsfördelning.

Allt inte klotter
Victor Mazilu berättar också att för-
hoppningen är att insatserna under 
2018 och 2019 ska leda till halv-
erade kostnader för klotterrelaterad 
skadegörelse efterföljande år.
Var går skillnaden mellan klotter 
och konst?

– Vi har ett enkelt förhållnings-
sätt. Frågar man om lov först, har 
de tillstånd som behövs och varken 
bryter mot annan lagstiftning eller 
god ton så är det inte klotter i våra 
ögon, säger Victor Mazilu.

– Allt annat kommer att åtgärdas 
inom 48 timmar så länge tempe-
raturen inte understiger minus tre 
grader – och polisanmälas. Känsligt 
klotter, det kan till exempel gälla 
rasism, prioriteras. Vi ska samverka 
med Polisen och väktarna och verka 
för att klotterrelaterad brottslighet 
leder till åtal.

Frågan om en laglig klottervägg 
diskuterades under höstens remiss-
runda, men det är inte aktuellt i 
dagsläget.

– Det finns inget forskningsstöd 
för att lagliga klotterväggar minskar 
skadegörelsen, säger Victor Mazilu.

Det operativa ansvaret ligger på 
natur- och byggnadsnämnden och 
det strategiska ansvaret på komm-
munstyrelsen. Saneringen efter 
klotterrelaterad skadegörelse utförs 
i dag av kommunens egen personal, 
men tanken är att arbetet framöver 
ska läggas ut på en extern samar-
betspartner.

MIKAEL JEPPE

fotnot: Det finns mer informa-
tion om de nya riktlinjerna på kom-

munens hemsida, huddinge.se.

unik samverkan i Huddinge

SÖK fERIEpRAKTIK!Bli teamleader!  Bli områdeskoordinator!  På huddinge.se/feriepraktik  finns mer information om feriepraktik och hur man  söker feriepraktikplats.

vi nu tar detta ett steg längre. 2018 
är vårt viktigaste fokus att sjösätta 
Unga för orten på ett bra sätt, säger 
han.

 
Brottsförebyggande samverkan
Victor Mazilu, säkerhetssamordnare 
på Huddinge kommuns trygghets- 
och säkerhetssektion konstaterar 
att Samverkan i Huddinge innebär 
en historisk ambitionshöjning för 
kommunens brottsförebyggande 
samverkan. 

Uppstarten med Unga för orten 
är en central del av verksamheten 
som på sikt även kan komma att 
omfatta andra aktiviteter. Dessutom 
året om.

MIKAEL JEPPE
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Huddinge kommun har  
fått en ny säkerhetschef: 
frida Ryberg!
Höstens val och ett utökat 
arbete med civilt försvar är 
bara två av många punkter 
på hennes långa att göra-
lista.
– Jag ser fram emot att få vara med 
och driva arbetet med helheten i 
kommunens säkerhetsarbete, säger 
Frida Ryberg som tidigare arbetat 
på räddningstjänsten och då varit 
en samverkansperson till kommu-
nen med ansvar för en liten del av 
trygghets- och säkerhetsarbetet.

Frida Ryberg kommer närmast 
från Södertörns brandförsvarsför-
bund där hon bland annat var chef 
för brandingenjörer och insatsle-
dare. Hon har också varit både yttre 
och operativ chef för räddnings-
tjänsten.

– Jag har lång erfarenhet av 
det som inom räddningstjänsten 
kallas för det drabbade samman-
hanget, det vill säga att förstå hur 
en händelse kan få följder utöver 
själva händelsen och de som direkt 
påverkas av den, säger hon och tar 
attentatet på Drottninggatan och 
handgranatsexplosionen i Vårby 
gård som exempel.

Frida Ryberg har samverkat med 
alla tio Södertörnskommuner och 
har på så vis skaffat sig värdefull 
kunskap om hur man jobbar med 
trygghets- och säkerhetsfrågor i de 

olika kommunerna. Hon har också 
lång erfarenhet av att jobba både 
förebyggande och av att hantera 
akuta händelser.

Som chef för kommunens trygg-
hets- och säkerhetssektion ska hon 
tillsammans med sina sex medarbe-
tare stötta de kommunala verksam-
heterna i deras arbete med att göra 
Huddinge tryggt och säkert. 

I det arbetet ingår även att hitta 
samverkansformer inom kommu-
nen och med externa aktörer för att 
jobba med trygghet och säkerhet 
för alla som bor eller vistas i kom-
munen.

– Det handlar om allt från att 
man ska känna sig trygg i områden 
där man bor eller vistas, utrym-
ningsvägar i fastigheter, säker-
hetstänk vid nybyggnation till att 
våra förtroendevalda ska kunna 
genomföra valrörelsen på ett tryggt 
och säkert sätt.

Samverkan viktig del 
En stor del av arbetet handlar om 
samverkan och gränsdragningar, 
dels mellan kommunens olika 
verksamheter, dels när det gäller 
polis, räddningstjänst, region och 
andra aktörer.

– När det gäller polis och rädd-
ningstjänst finns mycket samarbete 
och i kommunen skapar vi bland 
annat gemensamma lägesbilder 
varje vecka, men vi jobbar också 
ständigt för att hitta nya samver-
kansformer, säger Frida Ryberg.

MIKAEL JEPPE

Frida leder 
Huddinges 
säkerhets-
arbete

Frida Ryberg, kommunens nya säkerhetschef framför kommun-
huset på Kommunalvägen i centrala delarna av Huddinge.
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TRYGGHET & SÄKERHET

Boende i Vårby gård,
Trångsund och flemings-
berg har haft möjlighet 
att delta i trygghetsdialog 
genom att tycka till i 
en enkät och delta i en 
trygghetsvandring. 
– En gång i månaden 
besöker vi ett område. 
på huddinge.se kan du 
se när vi kommer till dig, 
säger Catarina Klockerud, 
säkerhetssamordnare i 
Huddinge kommun.

Under våren genomförs en stor 
trygghetssatsning i form av dialoger, 
enkäter och vandringar i Hud-
dinges olika lokala områden. Allt 
genomförs av kommunen i samar-
bete med polisen och räddnings-
tjänsten i nära samarbete med Huge 

Bostäder och fältsekreterarnas 
mobila team.

– När vi är ute så här passar folk 
på att framföra åsikter och syn-
punkter. Frågor som ofta kommer 
upp rör belysning, fler fritidsakti-
viteter för barn och unga och vilka 
områden polisen ska prioritera 
för att skapa ökad trygghet, säger 
Catarina Klockerud.   

Bra respons
Resultatet från trygghetsdialogerna 
i de olika kommundelarna sam-
manställs för att ge en lägesbild över 
vad som behöver göras för ökad 
trygghet och trivsel.

– Responsen hittills har varit bra, 
folk är positiva till att vi är ute och 
att de har möjlighet att träffa både 
kommunen, polisen och räddnings-
tjänsten, säger Catarina Klockerud.

Johan Jansson, Huddinge sam-
hällsfastigheter som ansvarar för 

fastigheter som har främst kommu-
nal verksamhet, till exempel skolor 
och LSS-boenden, kom för att delta 
i trygghetsvandringen.

– Eftersom jag jobbar mycket med 
utemiljö tycker jag det är intressant 
att gå med för att se vad som kan 
förbättras.

förbättrad utemiljö
Trygghetsvandringen i Flemings-
berg visade att utemiljön förbättrats 
sedan den föregående vandringen 
men också att det finns en del kvar 
att göra, bland annat kan underhål-
let av belysning och anslagstavlor 
bli bättre. Kommunpolis Kalle Fors-
berg deltog i trygghetsvandringen 
och konstaterade att Flemingsberg 
inte utmärker sig på något sätt.

– Med reservation för att allt inte 
anmäls så begås det inte så många 
brott på allmän plats här.

KRISTINA EDER

Förbipasserande 
passade på att 
komma med 
synpunkter när 
kommunen, 
räddningstjänst 
och polis gick 
trygghetsvand-
ring i Flemings-
berg. På bilden 
ses Johan Jans-
son, Åsa Schelin, 
Huge Bostäder, 
Catarina Klock-
erud, säkerhets-
samordnare, 
Anders Wennlöf, 
insatsledare och 
kommunpolis 
Kalle Forsberg.

De vandrar för ökad trygghet
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– Vi söker bland annat den som i 
dag arbetspendlar i bil till och från 
stan och den som skjutsar barn 
till och från förskolan och kanske 
handlar på vägen hem, säger Robin 
Söderström, energi- och klimatråd-
givare hos Huddinge kommun.

Elcykelprojektet är en del i 
kommunens miljöarbete, där 
miljövänliga transportmedel som 
elcyklar bidrar till minskade utsläpp, 
mindre trängsel och mindre buller.

– Vi vill visa hur bra och enkelt 
det är med elcyklar; vi tänker oss 
att en av deltagarna ska få låna 
en eldriven flakcykel, säger Robin 
Söderström.

Deltagarna får låna cyklar under  
maj månad.

– De som är med ska kommu-
nicera sina erfarenheter på sociala 
medier och på så vis inspirera 
andra att cykla mer, säger Robin 
Söderström och fortsätter:

– Elcykeln var årets julklapp och 
1 februari infördes en elfordons-
premie. Det här kan vara ett bra 
tillfälle att haka på även för andra.

Elfordonspremie
Han syftar på att den som köper 
elcykel numera kan söka bidrag hos 
Naturvårdsverket motsvarande 25 
procent av priset, dock som mest 

10 000 kronor. Syftet med premien 
är att fler ska få möjlighet att byta 
ut bilen. Bidraget är retroaktivt och 
gäller från 20 september 2017.

MIKAEL JEPPE

Robin Söder-
ström, energi- och 
klimatrådgivare 
hos Huddinge 
kommun.

Bloggande Huddingebor
ska få fler att cykla mer

vill du vara med

i projektet? Anmäl dig till 

energi- och klimatrådgivare 

Robin Söderström, 

robin.soderstrom@

huddinge.se.

ANSÖK!

Vill du testa en elcykel till våren och dela 
med dig av din cykling i sociala medier? då 
kan du vara en av de tre personer Huddinge 
kommun söker till ett projekt som ska 
inspirera andra att ställa bilen och 
i stället använda elcykel.
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Tilläggsisolering, 
sopsortering, rörelsestyrd 
ledbelysning och nu också 
laddstolpar till elfordon.
dessutom långtgående 
planer för solceller på två 
av fem hustak.
Bostadsrättsföreningen 
Trångsund anstränger sig 
för att på olika sätt minska 
sin miljöpåverkan.

– Vi har ett uttalat miljötänk i för-
eningen, vi ligger gärna i framkant, 
säger Michael Hansson, energi- och 

Här laddas för minskad 
miljöpåverkan

miljöingenjör och vice ordförande i 
den aktuella bostadsrättsföreningen 
(brf).

Brf Trångsund omfattar 303 
lägenheter, 81 garageplatser och 86 
parkeringar utomhus. 

Det var när föreningen för 
fyra år sedan skulle utöka antalet 
parkeringsplatser som idén om 
laddstolpar för elfordon kom upp.
Sagt och gjort. El drogs fram till två 
av de nya parkeringsplatserna och 
kostnaden – cirka 10 000 kronor 
per laddstolpe – togs gemensamt i 
föreningen.

– Då fanns inte så många tekniska 
alternativ att välja mellan, så vi 

Michael Hansson 
och Anders Myr-
dal, föreningens 
fastighetstekniker, 
vid en av bostads-
rättsföreningens 
två laddstolpar för 
elfordon.

valde en hemsnickrad variant som 
grundar sig på en lösning för kupé-
värmare, i dag finns betydligt mer 
att välja på, säger Michael Hansson.

 
Vill inte straffa
Föreningen gör ingen skillnad på 
elfordon och konventionella bilar 
utan alla parkeringsplatser utom-
hus kostar lika mycket. Det enda 
som tillkommer är elkostnaden för 
själva laddningen.

– Vi vill inte straffa dem som kör 
elbil så hos oss gäller samma avgift 
oavsett bil, säger Michael Hansson.

MIKAEL JEPPE
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– Jag har haft jättetur som 
hamnade i en så snäll 
familj, säger Ali. 
Ali kom ensam till Sverige 
sommaren 2015 och 
berättade om sin situation 
i Vårt Huddinge våren 2016. 
det har inte varit helt lätt 
att komma till ro i det nya 
hemlandet men nu börjar 
Ali att hitta sig själv.

Ali var tolv år när han kom till Sve-
rige, han började arbeta när han var 
sex år och hade aldrig gått i skolan. 
Under sin flykt till Sverige försörjde 
han sig på att knyta mattor och 
göra väskor i Iran och Turkiet.

– Min mamma köpte en billig 
väska på semester i Turkiet. När Ali 
fick se den sa han att det var sådana 
han hade gjort. När vi är på semes-
ter och erbjuds köpa billiga pirat-
grejer reflekterar vi nog inte så ofta 
kring hur de tillverkats och av vem, 
säger Robert som är Alis svenska 
pappa, eller förordnade vårdnads-
havare som det heter formellt. 

Familjen är stödfamilj  till Ali 
och han bor här en gång i måna-
den efter att ha valt att flytta till ett 
boende.

– Jag kände mig ensam och ville 
bo med andra afghaner men efter 
en tid stängdes boendet och jag 
fick flytta till ett nytt. Men även 
det stängdes. Jag hade tur som fick 
flytta hem till en av de anställdas 
familjer – han är från Afghanistan 
och hon är från Iran. Jag ångrar 
att jag flyttade, för här är som i en 
familj, säger han.

Robert och Jessie säger att om 
han vill kommer de alltid att vara 
hans svenska familj. Efter att Ali 
valt att flytta öppnade de sitt hem 
för en ensamkommande tjej från 
Afghanistan som nu bott här i ett 
halvår.

Nyttig erfarenhet
Ali berättar att han på boendet själv 
fick ta ansvar för vardagssysslor 
som att laga mat, tvätta och komma 
i tid till skolan. Det var en nyttig 
erfarenhet men han försov sig ofta 
och kom för sent till skolan. Efter 
att ha gått i förberedelseklass, gått 
om ett år och bytt skola en gång går 
han i dag i en vanlig klass och trivs 
jättebra. 

Han vet också att han får stanna 
i Sverige och kan planera för en 
framtid här.

– Efter skolan får jag hjälp med 
läxorna av Marianne, hon är lärare 

och jätteduktig. Hon håller ordning 
och ser till att alla kommer i tid. Jag 
har många nya, svenska kompisar 
och det är bra för språket. Jag för-
söker att bara prata svenska i skolan 
för hemma pratar vi dari. Men 
Amir, som jag bor hos, är jätteduk-
tig på svenska så är det något jag 
inte förstår kan han förklara på dari.

Under flykten tappade han kon-
takten med sin mamma och sina 
syskon.

– Nu har vi kontakt igen och det 
är roligt! De bor i Iran men trivs 
inte för barn från Afghanistan får 
inte gå i skolan där.

Ali vill bygga sin framtid i Sverige

Ali spelar gärna 
tv-spel med sina 
svenska syskon 
Milo och Max.

Ali har kontakt med sin mor och syskon men hans svenska familj betyder mycket
för honom. Han vet att han alltid är välkommen hos Max, Jessie och Robert.
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Robert förklarar att det beror på 
att Alis familj lever som flyktingar. 

Ali har inte träffat sin mor på 
nära fem år och sparar nu pengar 
för att kunna hälsa på henne och 
syskonen.

Stor skillnad mot tidigare
När han jämför med sitt tidigare liv 
är den stora skillnaden att han får 
gå i skolan och inte behöver arbeta 
för sin försörjning.

– Jag hade långa arbetsdagar och 
fick gå ut en gång i veckan. I Sverige 
är det inte så, här får barn gå i sko-
lan och gå ut och träffa kompisar.

Ali fick en spricka i foten under 
en idrottslektion. När gipset är 
borta ska han börja träna fotboll 
igen. 

– Om jag inte lyckas bli fotbolls-
spelare vill jag jobba med datorer.

Jessie säger att Ali är jätteduktig 
på att bygga datorer, han har byggt 
en egen och även hjälpt andra att 
bygga. 

Men innan det är dags att välja 
yrke ska han gå på gymnasiet.

– Ja, för vem vill inte gå i skolan? 
Man måste gå gymnasiet för annars 
får man inget jobb.

KRISTINA EDER

Ali vill bygga sin framtid i Sverige
Vi har ställt frågan 
”Hur kan underhåll 
och skötsel av vägarna 
förbättras?” till alla 
partier i kommun-
fullmäktige. Fem svarar 
i detta nummer och 
övriga fem svarar på 
samma fråga i nästa 
nummer.

Hur kan
underhåll 
och skötsel 
av vägarna 
förbättras?

Fler svar på sidorna 
20 och 27!

Ingalill Söderberg (DP)
ingalill.soderberg@huddinge.se
– Under några år satsar vi väldigt 
mycket pengar på att komma ifatt 
bristerna i gatu- och vägunderhållet. 
Vi tar ett större grepp på helheten 
samtidigt som det löpande under-
hållet fortskrider. I vinter har plog-
ningen över lag fungerat bra, men 
då det saknas trottoarer i många 
områden får gångtrafikanter för-
söka ta sig fram i drivor på kanten 
eller gå mitt i gatan. Det är också 
stora satsningar på cykelstråk, där 
vi såklart ser fram 
emot cykelbanor 
längs Lissma-
vägen och 
södra stranden 
av Magelungen.

Drevvikenpartiet 
drevvikenpartiet.se
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prisad 
entreprenör 
inom musik 
och kultur
Som grabb höll Anders Karlsmark, 59 år, på med 
allt i idrottsväg, bland annat fotboll, ishockey och 
tennis.
Musikintresset tändes när han i slutet på 
1960-talet såg amerikanske rockgitarristen Jimi 
Hendrix elda upp sin gitarr i tv. 2017 hedrades 
han med Huddinge kommuns stora kulturpris 
och nu är han aktuell med låten ”den sista goda 
människan”, en hyllning till postpunkbandet 
Commando M piggs framlidne gitarrist, peter 
puders.



– Det som känns mest angeläget för 
mig just nu är att få ut låten och se 
till att den får stor spridning, bland 
annat med en bra video. Det är 
en hyllning till en kamrat som jag 
jobbade ihop med i nästan 40 år, 
säger Anders Karlsmark som är en 
välkänd musik- och kulturperson-
lighet i Huddinge.

 
Sögs in i musiken
Han är född och uppvuxen i 
Vällingby och Vasastan men kom 
tidigt i kontakt med Huddinge via 
familjens sommarställe i Gladö 
kvarn. Han är sedan 18 år tillbaka 
permanentboende i kommunen på 
tomten intill det tidigare sommar-
stället. Där har han också sin studio.

– Jag fick min första gitarr i jul-
klapp när jag var tio. Jag härmade 
Jimi Hendrix och försökte förstå 
hur man gör musik. Jag sögs in 
i rockmusiken precis på samma 
sätt som dagens unga fastnar för 
gaming. Det var otroligt spännande, 
säger Anders Karlsmark och ställer 
fram muggar med kaffe på ett litet 
bord intill ett av studions fönster.

– Den stora tröst som musiken 
ger är svår att hitta i annat. Jag 
tröttnar aldrig på att spela gitarr, 
sjunga och hitta på nya låtar. Det är 
friskvård på hög nivå!

 
Autodidakt
Anders Karlsmark är självlärd. Det 
dröjde en bra bit upp i vuxen ålder 
innan han började gå kurser på 
musikhögskolan.

– Jag har lärt mig genom att 
lyssna och härma och genom att 
hålla på med egna låtar och texter.

1980 var han med och bildade 
Commando M Pigg, ett intellektu-

ellt postpunkband med dubbelty-
diga texter. Bandet uppmärksam-
mades nyligen i SVT:s serie om den 
svenska punken – Eran.

– Jag var mer postpunkare och 
proggare. Punken gick mig lite mu-
sikaliskt förbi. Jag lyssnade mycket 
på Talking Heads och The Cure, 
säger Anders Karlsmark.

Commando M Pigg upplöstes 
1990, återförenades ett par gånger 
och ligger nu på is. Parallellt har 
Anders Karlsmark släppt eget 
material och är nu aktuell med 
låten ”Den sista goda människan” 
som producerats av Niklas Perned 
som låg bakom Kents första skivor. 
Texten är skriven av Måns Edwall, 
son till skådespelaren och regis-
sören Allan Edwall. Peter Puders 
spelade in de sista gitarriffen kort 
före sin död.

– Även Måns Edwall har gått 
bort så det har varit tungt, men 
jag har gett mig sjutton på att få ut 
låten, säger Anders Karlsmark som 
förutom att ha skrivit låten också 
sjunger och spelar gitarr.

– Jag har jobbat med låten i tio 
månader. Mycket sker i dag digitalt 
och via Dropbox. Jag och produ-
centen kan jobba med materialet 
samtidigt trots att vi sitter på helt 
olika platser.

 
Mångsysslare
2006 startade han Ögla skivbolag 
och sedan 2012 driver han tillsam-
mans med operasångerskan Maya 
de Vesque Ögla kulturförening som 
anordnar spelningar på Huddinge 
Kulturhus hos Folkes. Anders Karls-
mark beskriver föreningen som 
en vidareutveckling av skivbolaget 
och en pretentiös kontrast till ”all 

idrott”. Han är också ordförande 
i ”paraplyföreningen” Huddinge 
Kulturhus och sitter tillsammans 
med Max Book, konstnär och 
professor, och konstnären Helena 
Billgren med i juryn för Huddinges 
vårsalong. Han är med andra ord 
en både musikalisk och kulturell 
mångsysslare.

– Jag får ibland frågan hur jag kan 
överleva på de här grejerna. Svaret 
är enkelt: i stället för att göra en 
grej gör jag tio. Jag håller även på 

Jag har lärt mig genom 
att lyssna och härma

>
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Anders Karlsmark är en musikalisk 
och kulturell mångsysslare

Anders Karls-
mark i studion i 
Gladö kvarn.
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Anders Karlsmark är en musikalisk 
och kulturell mångsysslare

MER oM 
ANdERS
KARLSMARK

Ålder: 60 år i 
maj.
Bor: Gladö 
kvarn.
Familj: två 
vuxna barn, 
särbo, två 
undulater och 
en katt.
Aktuell: Med-
verkar i SVT:s 
serie Eran som 
handlar om den 
svenska pun-
kens historia. I 
februari släpper 
han låten ”Den 
sista goda män-
niskan”.
hobby: Kul-
turverksamhet 
och tennis. Han 
vann somma-
ren klubbmäs-
terskap i Gladö 
kvarns tennis-
klubb.
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med grafisk design och klipper film.
Som ung upplevde Anders 

Karlsmark kulturlivet i Huddinge 
som bedrövligt, men så tycker han 
inte i dag,

– Det kan bero på att jag numera 
är permanentboende, äldre och 
dessutom måste betecknas som en 
del av etablissemanget. De som job-
bar med kultur- och fritidsfrågor i 
kommunen är bra och stödjande. 
Det har gått åt rätt håll.

2017 belönades den tidigare 

postpunkaren med Huddinge kom-
muns kulturpris.

– Superhedrande, bara att bli 
nominerad ger ringar på vattnet.
Finns det något som huddinge-
borna inte känner till om dig?

– Jag har en ganska stor roll i 
den dansk-svenska filmen ”Sverige 
er fantastiskt. Det är en hårdkokt 
komedi som handlar om två strip-
por, inget för barn. Den har blivit 
både sågad som kalkon och hyllad.

Anders Karlsmark spelar rollen 

som Johnny, en ganska misslyckad 
figur med stora drömmar om att 
tillverka ekologiskt antidepressiv 
örtmedicin. Andra affischnamn är 
Dan Ekborg och Lia Boysen.

– Jag skulle ha varit chaufför 
men någon hoppade av. Regissören 
sa: ”Gör som jag säger och var dig 
själv ...”.

MIKAEL JEPPE

fotnot: ”Sverige är fantastiskt” 
finns bland annat på Netflix.
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de står visserligen på olika 
sidor i valet, men inför 
höstens kommunalval är 
Huddinges politiker helt 
överens på åtminstone två 
punkter: Röstdeltagandet 
ska öka och samtalstonen 
ska hållas på en god nivå.

– Det handlar inte enbart om att 
vinna röster till det egna partiet, 
utan också för demokratin, säger 
Ingalill Söderberg (DP), kommu-
nalråd med ansvar för demokrati-
frågor och ordförande i kommu-
nens demokratiberedning.

Möten i vardagen
Sara Heelge Vikmång (S), oppo-
sitionsråd i Huddinge kommun, 
håller med:

– Det handlar bland annat om att 
vara närvarande i områden med 
lågt valdeltagande. Det är också 
viktigt att ha en god samtalston, 
särskilt med tanke på det som sker 
inför valet i andra länder och i tider 
av fejknyheter. Det här är något vi 
behöver reflektera över tillsammans, 
säger hon.

De har liksom Malin Danielsson 

(L), kommunalråd med ansvar för 
samhällsbyggnadsfrågor, tunga rol-
ler i partiernas lokala valarbete.

– Jag tror på mötet i vardagen. 
Vi  politiker bor, handlar, hämtar 
barn på förskolan och spenderar 
helgen i idrottshallen när barnen 
spelar cup precis som alla andra. 
Passa på och prata med oss när ni 
stöter på oss, ställ frågor och kom 
med synpunkter. Det uppskattar vi, 
säger Malin Danielsson.

Malin Danielsson (L) framför Skogås racketcenter.

Ökad närvaro och god samtalston 

fINNS dET EN medarbetare eller 
verksamhet inom socialtjänsten 
som du tycker gör ett extra 
bra jobb? Skicka i så fall in 
en nominering till Huddinge 
kvalitetspris 2018!

Kvalitetspriset omfattade tidigare 
äldreomsorgen men från och med 
i år går det att nominera personer 
och verksamheter inom hela 
socialtjänstens område. Det kan 
till exempel vara ett äldreboende, 
en daglig verksamhet eller en 
medarbetare inom individ- och 
familjeomsorgen. Syftet är att 
uppmärksamma goda exempel och 

hylla personer eller verksamheter 
som gör det där lilla extra. 
Priset delas ut i två kategorier: 
äldreomsorg och socialnämnd.

Skicka in din nominering senast 
15 april. Vinnarna presenteras 
i samband med Seniorveckans 
avslutning 21 september.

För mer information om 
kvalitetspriset, och för att 
nominera, gå in på huddinge.se/
kvalitetspriset, eller kontakta 
Huddinge servicecenter 
på 08-535 300 00 för 
att få hjälp med att 
nominera.

Vem vill du hylla med 
årets kvalitetspris?

Sara Heelge Vikmång (S) i Huddinge 
centrum.

Skillnaderna i valdeltagande mel-
lan olika områden är bekymmer-
sam, menar de. Det försöker man 
nu ändra på, både genom formell 
samverkan i demokratiberedningen 
men också genom informella kon-
takter mellan partierna.

– Vi har pratat ihop oss över 
partigränserna om att kanske ha 
gemensamma valstugor i en del 
områden långt före valdagen, säger 
Ingalill Söderberg.

Prata 
med 
oss!

FOTO PRIVAT FOTO PRIVAT
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Ökad närvaro och god samtalston 

HuddINGE KoMMuN vill 
tillsammans med Huge Bostäder 
utveckla Björnkullaområdet 
som ligger sydväst om centrala 
Flemingsberg med 2 000–4 000 
nya bostäder, förskolor och skola, 
torg och park. Nu startar arbetet 
med att ta fram ett planprogram 
som efter samråd och beslut 
kan innebära startskottet för 
nästa steg: detaljplaneprocessen. 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
börjar också arbetet med en tidig 

dialog för att ta fram en vision 
för området.

Eftersom området 

gränsar till Botkyrka utreds också 
möjligheten för verksamheter 
i anslutning till den befintliga 
hantverksbyn i Botkyrka kommun. 

Projektet omfattar även 
en ny huvudgata i det lokala 
vägnätet som kopplar samman 
Flemingsberg med områden i 
Botkyrka kommun. Kopplingen till 
andra delar av Flemingsberg och 
Botkyrka och tillgängligheten till 
Flemingsbergsskogens naturreservat 
är andra viktiga frågor i arbetet 
med planprogrammet. 

Samråd kring programmet 
beräknas ske i början av 2019.

Björnkulla kan utvecklas 
med bostäder och skola

Ska du rösta 
i  höstens
kommunalval?

Sonya Gottheil, 
Flemingsberg:
– Jag ser det som en medborger-
lig skyldighet att gå och rösta, 
det har jag alltid gjort. En viktig 
fråga för mig är att politikerna 
använder våra skattepengar på 
ett bra sätt.

Sara Heelge Vikmång konsta-
terar att det trots allt inte rör sig 
om raketforskning utan om att ha 
så många samtal som möjligt där 
medborgarna finns.

– Dörrknackning är ett sätt, men 
också digital kommunikation. Dess-
utom flyttar vi socialdemokrater ut 
vårt kontor från kommunhuset och 
närmare väljarna en vecka i taget, 
säger hon. 

Socialdemokraternas kontor 

Elias Warg, Kästa:
– Jag är nyinflyttad och inte så 
insatt i kommunpolitiken men 
jag tänkte läsa på till valet i höst. 
Det är viktigt att rösta för det är 
vår enda chans att påverka. För 
mig är det viktigt att samhället 
fungerar och fångar upp de som 
har det jobbigt.

oskar Mattsson Wiik, 
Södertörns högskola:
 – Självklart! Även om riksdags-

valet ofta syns och hörs mest 
är det ofta den lokala politiken 
som märks av mest. I allt från 
trafik, sjukvård och utbildning.
För mig som boende i Stock-
holm och verksam i Huddinge 
är studentpolitiken extra viktig. 
Fler studentlägenheter och goda 
kommunikationer för studenter 
att nå Campus Flemingsberg är 
speciellt viktiga för mig.

har precis flyttats till Huddinge 
centrum. Nästa flytt går till Stuvsta.

De är alla överens om att det inte 
bara går att anordna aktiviteter och 
tro att det ska räcka för att dra folk. 

Däremot tror de mycket på att 
bjuda in sig själva till föreningar 
och sammanslutningar av olika  
slag och på den vägen få hjälp    
med att föra diskussioner om 
framtiden.

– Eller varför inte bjuda hem oss? 
Jag kommer gärna till exempelvis 
kvartersfesten för att höra vad du 
och andra tycker om att bo i Hud-
dinge och vad vi kan göra för att 
invånarna ska trivas ännu bättre, 
säger Malin Danielsson.

Redan igång
Valrörelsen är redan igång trots att 
valdagen först är i september. Rik-
tigt intensivt blir det först i augusti, 
spår de.

– Sedan får vi inte glömma mel-
lanvalsperioden. Där har vi som 
politiker också ett viktigt ansvar 
för att det hålls dialoger och för att 
på andra sätt hämta in synpunkter 
från medborgarna, säger Ingalill 
Söderberg.

MIKAEL JEPPE

Ingalill Söderberg (DP) i Skogås centrum.
FOTO PRIVAT
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Hur kan underhåll 
och skötsel 
av vägarna 
förbättras?

Mahdi ler med hela 
ansiktet och fäktar med 
armarna när Marcela puga 
från familjecentralen 
böjer sig ner och hälsar på 
honom i pappa Saif Ayad 
Alhusainis famn.
– Han blir glad när det 
kommer folk, han är glad 
mest hela tiden. det 
är jätteroligt att vara 
förälder! säger mamma 
dhay Alaraji. 

Mahdi är fem månader och det 
är tredje gången Marcela, som är 
kurator på Familjecentralen i Vårby, 
kommer för att träffa honom och 
hans föräldrar i hemmet.

– Vi tycker det är jättebra att 
Familjecentralen gör gemensamma 
hembesök till förstagångsföräldrar. 
När man fått barn finns det mycket 
man undrar över, säger Dhay som 
inte känner sig besvärad av social-
tjänstens råd och stöd.

– Varför skulle vi bli oroliga när 
de kommer och hjälper oss? Vi har 
inte gjort något fel. Det är absolut 
bra att ha någon att fråga, säger 
Dhay som har många släktingar 
som gärna kommer med råd. Dhay 

har också googlat efter svar på sina 
frågor om barns utveckling och 
behov.

– När barnen är små gör man 
vissa saker annorlunda i mitt hem-
land Irak än här i Sverige. Jag tar till 
mig det som är bra från hemlandet 
och det som är bra här, säger Dhay 
och berättar att hon och barnets 
pappa Saif kände stor kärlek till 
Mahdi redan när han låg i magen 
och att den kärleken bara växer sig 
starkare och starkare. 

– Det blir roligare och roligare ju 
mer vi lär känna varandra!

Marcela gläds med föräldrarna 

Alla förstagångsföräldrar i Vårby erbjuds 
hembesök av Familjecentralen. Deltar i 
projektet gör bland andra Marcela Puga, 
kurator, Hülya Saidzadeh, distriktsskö-
terska på barnavårdscentralen, Annica 
Dejfors, distriktssköterska på barnavårds-
centralen och Annika Öhlin, kurator. 

Populära hembesök i Vårby

Liberalerna 
huddinge.liberalerna.se

Malin Danielsson (L)
malin.danielsson@huddinge.se
– Vägunderhållet ska vara som bäst 
där folk behöver det som mest. De 
flesta olyckor i Huddinge råkar 
gående och cyklister ut för. Därför 
behöver vi prioritera snöröjning 
längs gång- och cykelvägar så att 
man säkert kan ta sig till och från 
skolor, förskolor, äldreboenden och 
kollektivtrafik. Vi vill att kom-
munen ska vara tidigt ute med att 
sopa upp sanden så att man kan ta 
cykeln redan när vårsolen börjar 
värma. Vi har lagt extra pengar till 
vägunderhållet och 
vill ta krafttag där 
det bäst behövs.

Miljöpartiet 
mp.se/huddinge

Marica Lindblad (MP)
marica.lindblad@huddinge.se
– Det är sorgligt att skötsel av 
gatumiljön kan skilja så mellan 
kommuner! I snöröjningstider ser 
vi grannkommuner som sopsaltar. 
Där undviks is och löst grus och 
färre cyklister och gångtrafikanter 
skadar sig. Sommartid tar växtlig-
het över längs vägar och rondeller. 
Trasiga och lösa kantstenar syns 
ofta, underhåll och drift tycks inte 
hålla jämna steg med vad som 
anläggs. Vi efterfrågar kloka och 
smarta anläggningar redan när man 
bygger, då blir 
driften inte så 
dyr och svår 
som den 
tycks vara i 
Huddinge. 
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fAKTA 
HEMBESÖK 
I VåRBY

Alla första-
gångsföräldrar 
i Vårby erbjuds 
tre hembesök 
av Familje-
centralen. Vid 
besöken pratar 
man om bar-
nets hälsa och 
utveckling och 
frågor som 
föräldrarna 
funderar kring. 
Som avslutning 
på träffarna 
inbjuds famil-
jen till Öppna 
förskolan för 
att ges möjlig-
het att knyta 
kontakt med 
andra små-
barnsföräldrar.

Mahdi vill gärna vara med när pappa Saif Ayad Alhusainis och Marcela från Familjecentralen tittar på bilder som visar hans 
första månader.

Populära hembesök i Vårby

och säger att det syns på Mahdi att 
han är trygg och har det bra.

– Ni låter honom vara nära er, 
pratar mycket med honom och 
lyssnar på vad han vill. 

Hjälps åt
Saif berättar att han går upp och 
gör i ordning välling åt Mahdi ifall 
Dhay är trött och behöver sova och 
Dhay fyller i att hon tar hand om 
sonen när Saif städar.

– Ni hjälps åt att ta hand om 
honom och det gör att han känner 
sig nöjd och trygg med er båda, 
summerar Marcela.

Dhay och Saif plockar fram foto-
album där sonens första månader 
finns dokumenterade. Varje månad 
på det datum Mahdi föddes klär 
Dhay honom extra fin och tar en 
bild som visar hur många månader 
han fyller. I albumet finns bilder 
från en kryssning och söndagsmid-
dagarna på restaurangen i Farsta dit 
släkten går för att äta tillsammans.

– Mahdi tycker det är roligt att 
träffa folk och det gick jättebra att 
åka på kryssning med honom.

Till våren flyttar familjen till 
Uppsala där Dhay ska utbilda sig 
till apotekare. Men kontakten med 

Familjecentralen i Vårby vill de inte 
tappa.

– Får vi stanna kvar hos er? Det 
skulle kännas tryggt.

Marcela säger att familjen är så 
välkommen att stanna om de vill 
och att det innan flytten hinns med 
ett fjärde möte. Det mötet blir inte 
i hemmet utan på Öppna förskolan 
som ligger i anslutning till Famil-
jecentralens och Barnhälsovårdens 
lokaler i Vårby gård.

– Det ska bli roligt, Mahdi tycker 
om att träffa andra barn! säger 
Dhay.

KRISTINA EDER
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Huddingeföretaget Bygg VVS El Stockholm AB  
är ett av regionens snabbast växande företag.
– planen är att fördubbla omsättningen varje 
år, säger Rasul Mamedov, offertansvarig, när 
han tar emot i företagets nya huvudkontor på 
Månskärsvägen i Kungens kurva.

2007 startade byggnadsingenjören 
Ahad Bayramov enskilda firman 
VVS-Rörtjänst Stockholm. 2009 
ombildades företaget till aktiebolag 
och 2012 startades även Bygg VVS 
El Stockholm AB, med sju anställda, 
samtidigt som verksamheten bred-
dades. 

Nu har byggdelen 20 tillsvidare-
anställda och en rad underleveran-
törer. Verksamheten har växt ur de 

gamla lokalerna på Glömstavägen 
och delvis flyttats till Kungens 
kurva. 

Skyndar ”långsamt”
Framgångarna har inte gått obe-
märkt förbi. Företaget har bland 
annat uppmärksammats i Dagens 
Industris årliga gasellundersökning.

– Det handlar om att skynda lång-
samt. Ju större vi blir, desto större är 

Nästan var tionde 
anställd arbetar inom 
byggindustrin.
det är bara detaljhandeln 
som är större sett till 
antalet arbetstillfällen. 
– Byggsektorn är väldigt viktig för 
kommunen, där startas många 
nya företag och där skapas flest 
nya jobb, säger Andreas Fogelqvist, 
näringslivsstrateg hos Huddinge 
kommun.

Byggindustrin i Huddinge 
kommun har cirka 4 200 anställda 
och kurvorna för antalet företag 
och arbetstillfällen pekar uppåt, 
enligt företaget Bisnode som är 
specialist på affärs-, kredit- och 
marknadsinformation.

– 85–90 procent av byggföretagen 
i Huddinge är underleverantörer till 
de stora byggaktörerna. Huddinge 
är en expansiv kommun där det 
byggs mycket och det gynnar 
förstås hela branschen, säger 
Andreas Fogelqvist och tillägger:

– En stark byggsektor gynnar 
även andra branscher, inte minst 
företag som levererar företags- 
och ekonomitjänster och annat. 
Tjänstesektorn har stor potential att 
växa i kommunen.

Stark och modern
Andreas Fogelqvist konstaterar att 
det rör sig om en stark och modern 
industri med duktiga företagare.

– Det är ingen gammal bransch 
om vi med gammal menar 
omodern. Det råder stark tillväxt 
och skapas många nya jobb. Och 
går det bra för en så underlättar det 
för andra, säger han.

MIKAEL JEPPE

Byggkurvorna 
pekar uppåt

Andreas Fogelqvist, näringslivsstrateg.

Etibar Ali med rollern i högsta hugg. Företaget håller på att bygga ut en villa i Segeltorp. Villan       har utökats med ett helt våningsplan. 
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Huddingeföretaget Bygg VVS El Stockholm AB  
är ett av regionens snabbast växande företag.
– planen är att fördubbla omsättningen varje 
år, säger Rasul Mamedov, offertansvarig, när 
han tar emot i företagets nya huvudkontor på 
Månskärsvägen i Kungens kurva.

Etibar Ali med rollern i högsta hugg. Företaget håller på att bygga ut en villa i Segeltorp. Villan       har utökats med ett helt våningsplan. 

Rasul Mamedov, 
offertansvarig, och 
Ahad Bayramov, 
vd och grundare, 
tittar på byggrit-
ningar. De står i 
nya huvudkon-
torets entré på 
sjunde våningen 
på Månskärsvä-
gen.

familjär anda bakom byggsaga
utmaningarna när det gäller bland 
annat inköp, planering och beman-
ning, säger Rasul Mamedov.

Bygg VVS El Stockholm jobbar 
främst mot privatmarknaden i både 
Huddinge och övriga Stockholms-
regionen. Företaget har ständigt 
30–40 projekt i gång. Från renove-
ring av badrum jobbar företaget i 
dag med allt inom renovering och 
tillbyggnad. Snart ska företaget 

också bygga sitt första nyckelfärdiga 
hus och planen är att det ska bli 
mer av den varan.

– Vi är bra på det vi håller på med. 
Men vi har också en nära relation 
med våra kunder. De kan i stort sett 
ringa om allt; vi är som en enda 
stor familj, säger Rasul Mamedov 
när han ombeds förklara företagets 
framgång.

MIKAEL JEPPE
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XL-Byggpartner i Segeltorp 
var först ut när Huddinge 
kommun i mitten av 
januari gjorde sitt första 
företagsbesök inom ramen 
för storsatsningen 100 
företagsbesök på 100 
dagar.

– Det känns jätteviktigt att få vara 
med och lyssna. Ett bra företags-
klimat är viktigt för utvecklingen 
i kommunen, även för välfärden. 
Målet är att vi ska ha lika många 
arbetsplatser som det finns invå-
nare i arbetsför ålder, säger Sara 
Heelge Vikmång (S), oppositions-
råd i Huddinge kommun.

Hon besökte XL-Byggpartner 
tillsammans med Agneta Persson-
Hellsten, företagslots, och Andreas 
Fogelqvist, näringslivsstrateg. 

– Vill ni ha företag så måste det 
finnas företagsmark, finns det bara 
bostadsmark får vi flytta någon 
annanstans, säger Helena Sand-
ström, ekonomichef hos XL-Bygg-
partner som omsätter 188 miljoner 
kronor, med god lönsamhet, och 
har 40 anställda fördelade på sex 
enheter.

Vill växa
Markfrågan är av strategisk bety-
delse för XL-Byggpartner; verk-
samheten som riktar sig till främst 
proffsbyggare har växt kraftigt och 
det finns behov av mer yta. Det går 
att växa lite till i Segeltorps indu-
striområde, där företaget har en av 
fyra proffsbutiker, logistikcenter 
och servicekontor, men man sneglar 
även på Länna och andra områden 
efter ledig mark.

– Efter att ha växt kraftigt under 
ett antal år befinner vi oss nu i en 
konsolideringsfas. 2019 är målet att 
omsätta 200 miljoner och det klarar 
vi med nuvarande bemanning och 
yta. Det kan bli aktuellt med någon 
enstaka anställning till, säger Johan 

Rosendahl, vd och huvudägare för 
XL-Byggpartner som ingår i bygg-
handelskedjan XL Bygg.

– Vi har i dag cirka 3 000 kva-
dratmeter i Segeltorp. Men för att 
kunna växa som vi vill behöver vi  
8 000–10 000 kvadratmeter mark så 
nära en stor väg som möjligt.

”Jätteviktigt med inspel”
Johan Rosendahl konstaterar att yta 
är en sak, men att information om 
vad som planeras för bland annat 
Segeltorps industriområde, där 
stora delar av verksamheten finns 
i dag, är minst lika viktig. Spårväg 
syds dragning är bara ett exempel 
på frågor som kan påverka både 
XL-Byggpartner och andra verk-
samheter i Segeltorp.

Han lyfter även frågor som svå-

Storsatsningen med 100 
företagsbesök i full gång

Agneta Pers-
son-Hellsten, 
företagslots, Sara 
Heelge Vikmång 
(S), opposi-
tionsråd, Johan 
Rosendahl, vd 
och huvudägare 
XL-Byggpartner, 
Helena Sandström, 
ekonomichef, och 
Andreas Fogelqvist, 
näringslivsstrateg, 
i XL-Byggpartners 
proffsbutik i 
Segeltorp.

righeten att hitta arbetskraft med 
specialkompetens, vikten av profes-
sionellt bemötande och effektivitet 
i kontakterna med kommunen och 
återkoppling. 

Besöket tog drygt en timme.
– Det är jätteviktigt för oss att få 

in inspel från näringslivet så att vi 
prioriterar rätt i vårt arbete och helt 
enkelt gör rätt saker, säger Anders 
Fogelqvist, näringslivsstrateg.

MIKAEL JEPPE

fotnot: 100 företagsbesök på 100 
dagar är en extraordinär satsning 
som Huddinge kommun genomför 
för att förbättra företagsklima-
tet. Det handlar om att få en klar 
bild över vad näringslivet har för 
utmaningar och förväntningar på 
kommunen.
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FOOTBALL FRIDAYS

Medan många ungdomar 
myser i tv-soffan väljer 
andra i stället att tillbringa 
fredagskvällen på ett helt 
annat sätt och ställe.
de deltar med liv och 
lust i football fridays i 
antingen Vårbyhallen eller 
flemingsbergshallen.
Bakom spontanfotbollen, 
som anordnas varje vecka – 
även under sportlovet, står 
Huddinge If.

– Men något medlemskap behövs 
inte. Det vi gör syftar till att nå just 
dem som inte är med någonstans, 
att få hit dem så att de inte hänger 
i centrum. Det är bara att ta med 
sig skorna och dyka upp med ett 
leende på läpparna, säger Moham-
med Atmani, som var med och 
startade Football Fridays för tio år 
sedan.

Numera är han projektledare för 
”fotbollsfredagar” och funderar som 
bäst på att utöka verksamheten till 
fler områden.

Alla får ta ansvar
Det är fredag kväll och klockan 
närmar sig sju. De första spelsugna 
ungdomarna är redan på plats i 
Vårbyhallen i Vårby gård och hälsas 
välkomna av tre killar som tidigare 
själva varit med i ”fotbollsfredagar” 
och nu handplockats till ledare. 

– Som ledare ska du vara en bra 
pedagog, kunna konflikthantering 
och alltid ha ett bra bemötande. 
Fotbollskunnande är inte det vikti-
gaste, säger Mohammed Atmani. 

Just den här kvällen är alla 
deltagare killar, men även tjejer är 
välkomna, betonar han.

– Och du behöver inte vara häri-
från – alla får vara med. Ibland är vi 
så många som 70 personer.

Innan allting drar igång samlas 
alla vid mittcirkeln där deltagarna 

delas in i femmannalag. Sedan är 
det fullt ös med massor av mini-
matcher. Första gänget är 11–16 
år. Lite senare på kvällen dyker de 
äldre ungdomarna upp, de är mel-
lan 17 och 23 år gamla.

– Jag är här varje fredag, säger en 
tolvårig kille för att i nästa stund 
försöka dribbla sig förbi en i mot-
ståndarlaget.

– Vi har inga domare utan de som 
är här får ta ansvar och lösa det 
som händer genom att diskutera sig 
fram till lösningar, säger Moham-
med Atmani.

Han berättar att syftet med 
”fotbollsfredagar” är större än själva 
fotbollen. Det handlar lika mycket 
om att vara en positiv kraft, ett 

alternativ och om fostran. Fotbol-
len är bara ett roligt verktyg.

– Det händer att vi hjälper spe-
larna med att skriva meritförteck-
ningar och annat, säger Moham-
med Atmani och berättar att det 
händer att politiker dyker upp och 
är med och spelar.

Ledarna hjälper också ungdo-
marna att hitta idrottsföreningar 
eller annat att fylla fritiden med. 
Dessutom samverkar man med 
polis och räddningstjänst.

Först klockan 22.30 släcks belys-
ningen i Vårbyhallen och vid det 
laget har det spelats många matcher. 
Men redan nästa fredag är det dags 
igen.

MIKAEL JEPPE

Spontanfotboll framför 
fredagsmys i Vårby gård

Memmo Malik, Josef Zerkani och Edmond Umerovski började spela fotboll på Footboll Fridays och har nu 
utbildats till ledare.

fotnot: 
Det finns mer 
information 
om Football 
Fridays i Vårby 
och Flemings-
berg på Face-
book.
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Teater Sláva fyller 25 år 
i år och det firas med en 
mängd extraordinära 
händelser kompletterat 
med guldkant på teaterns 
fasta utbud.

– Vi har jobbat inför jubiléet i 
flera år och ska under jubileums-
året både snegla bakåt, analysera 
omvärlden och vända blicken 
framåt, säger teaterchef Maria af 
Klintberg. 

Teater Sláva är Huddinge 
kommuns enda professionella 
teatergrupp men de turnerar också 
mycket utanför kommungränsen.

– De är jättebra ambassadörer för 
kommunen med sin stora pedago-
giska verksamhet och sina spän-
nande internationella kontakter. De 
har skapat ett levande kulturhus 
av Tonsalen med ett brett utbud 
till olika målgrupper och projekt 
som lockar deltagare från många 
länder, säger Tove Sandahl Frans-
son, kulturstrateg, som är glad och 
stolt över att teatergruppen varit 
verksam i kommunen under så 
många år.

Brett utbud
Genom kommunens samverkans-
avtal med Teater Sláva erbjuds 
Huddingeborna ett brett utbud 
av offentliga kulturprogram och 
gruppen är också aktiv i den 
kulturgaranti som ger alla barn i 
grundskolan möjlighet att få del av 

en kulturupplevelse per år under 
skoltid. Det handlar inte bara om 
teater utan även om musik, sång, 
dans och akrobatik.

förflyttar sig tillsammans
Odysséus på språng är Teater Slávas 
stora evenemang under jubileums-
året som inbjuder till en yttre och 
inre resa över tre kommungränser 
från teaterns födelseort Järna i 
Södertälje kommun, genom Bot-
kyrka och hem till Huddinge. Alla 
som vill är välkomna att delta och 
springa en sträcka, komma till en av 
öarna och uppleva föreställningen 
eller slå sig ner i Tonsalen och se det 
hela streamas. För att iscensätta det 

antika dramat använder teatergrup-
pen bland annat en av sina grund-
övningar – gruppspring.

– Vi synkroniserar vår andning 
och vårt löpsteg i en gemensam 
puls för att orka mer i grupp och 
förflytta oss tillsammans, säger 
Maria af Klintberg. Teater Sláva 
ser gärna ett brett deltagande från 
civilsamhället i Odysséus på språng. 
Någon vill springa med, en annan 
vill bidra med en text, sy dräkter, 
baka eller koka kaffe.

– Precis som teatern har civil-
samhället och föreningslivet alltid 
behov av alla och plats för många 
hjälpande händer, säger Maria af 
Klintberg. 

”För att en kom-
mun ska vara 
lockande att leva 
i behövs även 
kulturen”, säger 
Vibeke Bildt 
(L), ordförande i 
kultur- och fritids-
nämnden.

Odysséus på språng är Teater Slávas stora evenemang under jubileumsåret där alla som vill inbjuds att delta.

25-åRSJuBILEuM
MEd 
GuLdKANT
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TEATERJuBILEuM

Odysséus på språng är Teater Slávas stora evenemang under jubileumsåret där alla som vill inbjuds att delta. FOTO RuDhoLM AF K LInTBERG

Vibeke Bildt (L), ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden, lyfter 
fram att Huddinge växer mycket 
just nu och att det då är lätt att 
fokusera på hårda saker som hus 
och vägar. 

– Men för att en kommun ska 
vara lockande att leva i behövs även 
kulturen. Aktörer som funnits här 
länge och har en historia har även 
en viktig del i att forma framtiden 
och därför känns det extra roligt att 
uppmärksamma Teater Sláva i år, 
säger Vibeke Bildt.

Under jubileumsåret blir det 
flera extraordinära evenemang 
som Slávasånger under 25 timmar 
och fortbildning för professionella 

kulturutövare i samarbete med det 
franska teatersällskapet Théâtre du 
Soleil.

Många strängar på sin lyra
Kulturstrateg Tove Sandahl Frans-
son ser fram emot att få ta del av 
det digra jubileumsprogrammet.

– Teatergruppen har många 
strängar på sin lyra, ett fantastiskt 
koncept som alldeles för få vet om. 
Tonsalen är verkligen ett levande 
kulturhus som fler borde upptäcka!  

KRISTINA EDER

fotnot: Mer information 
på teaterslava.org och Facebook.

Hur kan underhåll 
och skötsel 
av vägarna 
förbättras?25-åRSJuBILEuM

MEd 
GuLdKANT

Sverigedemokraterna 
huddinge.sverigedemokraterna.se

Mats Arkhem (SD)
mats.arkhem@huddinge.se
– Politik handlar om prioritering 
och SD prioriterar som bekant våra 
gemensamma resurser annorlunda 
än övriga partier. Skötsel och 
underhåll kostar pengar. Temporära 
lösningar är ofta mer kostsamma. 
Det kan finnas anledning att fråga 
sig: Av alla pengar som läggs på 
våra vägar, hur stor del används 
till att försämra dem, i form av 
fartgupp, rondeller och timglas-
konstruktioner – och varför? Där 
vilar ansvaret tungt hos dem som 
överträder 
hastigheten 
samt de som 
ska förvissa 
sig om dess 
efterlevnad.

Kristdemokraterna 
huddinge.kristdemokraterna.se

Karl henriksson (KD)
karl.henriksson@huddinge.se
– Vi tar nu krafttag för att komma 
ikapp med det underhållsberg för 
gator och vägar som byggts upp i 
decennier. Väggroparna ska bort. 
Vi vill också satsa på sopsaltning av 
cykelvägar för att göra dem säkrare 
under vinter och vår.
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Safars drömhus 
modell på Liljevalchs
Modellen av drömhuset byggde Safar Akhlaqi 
när han gick programmet Design – bild och 
form på Sågbäcksgymnasiet i Huddinge. Han 
har i hela sitt liv varit intresserad av konst 
och ägnat sig åt att teckna och måla.

– Min lärare frågade om jag inte ville söka 
till Vårsalongen med modellen, jag ville 
jättegärna men var tveksam till att jag skulle 
komma med, men det gick jättebra! 

Att han skulle bygga en modell av sitt 
drömhus visste han redan när han började på 
programmet. Och drömhuset ska en dag byg-
gas på riktigt. Om Safar får som han vill.

– Min önskan är att kunna bygga ett stort 
hus i verkligheten och mitt drömhus ska 
ligga på höjden av Slussen. Slussen ligger i ett 
otroligt vackert område med mycket vatten 
och båtar. Mitt över vattnet ligger Gröna 
Lund, säger Safar som upptäckte platsen 
för drömhuset när han kom till Sverige från 
Afghanistan för fem år sedan.

– Jag bodde på ett gruppboende i Flemings-
berg och personalen brukade ta med oss till 
Slussen för att promenera.

Jobbar på serviceboende
Safar har gått klart utbildningen på Sågbäcks-
gymnasiet och arbetar nu på ett servicebo-
ende i Huddinge för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning. Han vikarierar 
också på ett korttidshem i Botkyrka samtidigt 
som han utbildar sig till undersköterska.

– Jag fick arbetet på boendet efter att ha 
sommarjobbat där i tre veckor. Chefen sa att 
alla barnen älskade mig och jag är jätteglad 
att få jobba här för jag trivs så bra.

KRISTINA EDER Safar Akhlaqi vill bygga sitt drömhus vid Slussen ...                ... en modell är redan klar och är ett av verken på Vårsalongen 2018.

Redan som liten hade Safar Akhlaqi en önskan att 
bygga ett stort hus till sig själv. I dag står en modell 
av drömhuset på Liljevalchs vårsalong och det riktiga 
huset ska byggas vid Slussen!

MER oM 
LILJEVALCHS
VåRSALoNG

Vårsalongen 
pågår till 25 
mars. Till 2018 
års vårsalong 
kom det in 
2 423 ansök-
ningar, varav 
nästan två 
tredjedelar från 
kvinnor. Lik-
som de senaste 
åren är måleri 
den domine-
rande tekniken 
med 131 verk, 
inklusive bland-
teknik med 
måleri som 
grund. Därefter 
kommer teck-
ning med 41, 
skulptur 28, 
grafik 24 och 
textil 23. Alla 
verk är till salu 
och priset som 
sätts av delta-
garna själva 
finns i utställ-
ningskatalogen. 
(liljevalchs.se)



29Vårt Huddinge #1 2018

Safars drömhus 
modell på Liljevalchs

Safar Akhlaqi vill bygga sitt drömhus vid Slussen ...                ... en modell är redan klar och är ett av verken på Vårsalongen 2018.

KuLTuR

FOTO AnnE LInDBERG



på GåNG Här tipsar vi om arrangemang i Huddinge. 
i Kulturkalendern som följer med tidningen finns 

aktiviteter som arrangeras av kommunen.

uTSTÄLLNINGAR
10/2–4/3
TINGSRYdSGRuppEN, Flygeln 
vid Fullersta Gård kl. 12–16, 
Fullersta gårdsväg 18. Konst 
från Tingsryd. Mer info: 
huddingekonstnarsklubb.se, 
hkkvanner.se.

3–25/3
HANS KELLERMAN: ZEBRAS-
TIANS BANAN, Litografiska 
Museet, Sundby Gård. En 
berättelse om zebrapojken 
Zebrastian och de andra vilda 
djuren omkring honom som 
letar efter en försvunnen banan. 
Mer info: litografiskamuseet.se.

5–29/3
foTouTSTÄLLNING: LELLES 
BILdELAR – EN BILSKRoT I 
HuddINGE 1958–2008, ABF 
Huddinge, Konstgalleriet, 
Kommunalvägen 26. Mikael 
Bäckman visar det dagliga 
arbetet på Lelles bildelar. Lelle 
drev bilskroten i Huddinge 
under åren 1958 till 2008, från 
början med USA-bilar som 
specialitet. Mer info: huddinge.
abf.se.

10/3–1/4
MAGNuS BERG, MåLNINGAR, 
 oCH MARGARETA RÖSTIN, 
TEXTIL oCH GRAfIK.  
Utställningen arrangeras med  
stöd av Sveriges Konstföreningar. 
Båda utställningarna anordnas 
i Flygeln vid Fullersta Gård, 
Fullerstagårdsväg 18. Öppet: 
lördag och söndag kl. 12–16.
Mer info: huddingekonstnars-
klubb.se, hkkvanner.se.

 4/4–3/5
KRISTINAS VåRSALoNG – 
akvarell och akrylmålning, 
ABF Huddinge, Konstgalleriet, 
Kommunalvägen 26. Naturen 
betyder mycket och är en 
outtömlig källa till inspiration 
för Kristina Fröjd. Mer info: 
huddinge.abf.se.

7/4-4/5
HåKAN BuLL – solariskt sjögräs 
och andra syner, 
Flygeln vid Fullersta Gård, 
Fullerstagårdsväg 18. Öppet: 
lördag, söndag, kl. 12–16. 
Mer info: hkkvanner.ses, 
huddingekonstnarsklubb.se. 

8–29/4
EMMY dIJKSTRA, Searching 
until it all makes sense, 
Litografiska Museet, Sundby 
Gård. Litografier, etsningar och 
papperslito som berättar om en 
inre resa. Ett nytt tillfälle för alla 
som vill förnya bekantskapen 
med Emmy Dijkstras bilder. Mer 
info: litografiskamuseet.se.

14/4–4/5
HuddINGE VåRSALoNG i 
Huddinge Kulturhus hos Folkes, 
Sjödalstorget 1. Huddinge 
vårsalong är en jurybedömd 
utställning där proffs och 
amatörer ställer ut tillsammans. 
Bakom initiativet står 
Kulturhusets Konstgrupp med 
Huddinge konstnärsklubb HKK, 
Huddinge Konstnärsklubbs 
Vänner HKKV, Konstföreningen 
Bellis och Kulturföreningen 
Lyktan. Huddinge kommun 
är medarrangör. Mer info: 
huddingevarsalong.se.

fEBRuARI
ONSdaGar
WoRKSHopAR – barn och 
ungdomar är välkomna till 
galleri Lyktan på onsdagar 
hela våren kl. 15–17, Skogås 
centrum. Det blir workshopar 
med olika moderna konstnärer 
som har anknytning till Lyktans 
utställningar. Barn och unga 
i åldrarna 7–14 år. Mer info: 
Lyktan.net.

FredaG 23/2
GÄSTSpEL av Lady Anandi 
med Anuja Ghosalkar från 
Drama Queen, Tonsalen kl. 
14, Kyrkogårdsvägen 2. Indisk 
soloföreställning som
blandar gestaltat och 
dokumentärt material om 
könsroller, traditioner och 
konstens befriande kraft.
Föreställningen är på engelska. 
Från 12 år. Pris: 180 kr/100 kr. 
Boka på 08-551 705 17. Mer 
info: teaterslava.org.

lÖrdaG 24/2
fÖRoRTSopERA, Huddinge 
Kulturhus hos Folkes kl. 15–17, 
Sjödalstorget 1, Huddinge 
centrum. Bollywoodopera-
drottningen Charlotta Hult 
gästar. Förköp hos Folkes 
på  08-711 88 00 eller Ögla 
kulturförening 0709-92 89 96. 
Mer info: ogla.se.

SÖNdaG 25/2
ISBYKEN, Hagalunds 
Tvätterimuseum kl. 12–14, 
Masmovägen 20–22, Vårby. 
Eld under grytorna och 
iskallt sköljvatten. Visning av 
Tvätterimuseet kl. 12.15. Testa 
knyppling, kaffeservering. 
Pris: 20 kr kontant. Mer info: 
tvatterimuseet.se.

TiSdaG 27/2
HÄLSNING fRåN HuddING, 
Huddinge Kulturhus, Stora 
salen kl. 18, Sjödalstorget 1. Vårt 
populära kåseri med bildvisning 
av gamla och nya vykort över 
Huddinge, nu på kvällstid! 
Entré 40 kr, fika ingår. Mer info: 
huddingehembygd.se.

MARS
TiSdaG 6/3
THOmaS FOGdÖ: deN aNdra 
KarriäreN, Juringeskolans 
matsal kl. 19, Patron Bergs väg 
13. Thomas Fogdö var på toppen 
av sin karriär när han under ett 
träningspass 1995 bröt ryggen 
och blev rullstolsburen. Han 
föreläser om mental träning, 
om konsten att möta motstånd 
och vikten av att ha rätt 
inställning och attityd, som är 
viktigare än de faktiska fysiska 
förutsättningarna.Biljetter: 
200 kr för medlemmar, 250 kr 
övriga. Boka via e-post  
boka@segeltorpkultur.se eller 
08-646 48 56.

TOrSdaG 8/3
FrimärKeNaS mySTiK, 
Magasinet kl. 19, Juringe Gård. 
Anders Bock, mångårig samlare, 
berättar om frimärkenas och 
filatelins mystiska värld och 
svarar på frågor. Entré 80 kr  
för medlemmar, 120 kr för  
övriga.  Anmälan:  
boka@segeltorp-kultur.se  
eller 08-646 48 56.

lÖrdaG 10/3
MoNICA doMINIquE MEd 
ENSEMBLE, Huddinge 
Kulturhus hos Folkes kl. 14–15, 
Sjödalstorget 1, Huddinge 
centrum. Monica Dominique 
vid flygeln och en liten 
ensemble spelar en blandad 
melodiradiorepertoar. Entré 
100 kr (medlemmar 80 kr).
Förköp hos Folkes på 
08-711 88 00 eller Ögla 
kulturförening 0709-92 89 96. 
Mer info: ogla.se.
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pRoVA på-AKTIVITETER 
med konstföreningen Bellis 
kl. 11–14, Spelvägen 14:
• 25 februari – decupage, 
• 25 mars – påskpyssel, 
• 15 april – betonggjutning. 
Mer info: belliskonst.se.

Prova på 
hos Bellis



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.

Massor att 
göra på loven
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SÖNdaG 11/3
BARNSÖNdAG – ”LITEN fÖ-
RESTÄLLNING” MEd TEATER 
SLáVA, Tonsalen kl. 14–15, 

,Kyrkogårdsvägen 2. Med mycket 
musik och lite akrobatik berättas 
historien om en gosedjurs-
cirkus som sett sina glansdagar 
men fortfarande vill ut och roa 
en smula. Från 2 år. Entré 50 kr. 
Boka via 08-551 705 17, info@
teaterslava.org eller tickster.com. 
Mer info: teaterslava.org.

TOrSdaG 15/3
MuSIKTEATER & ToRSdAGS-
MYS, Magasinet kl 18, Juringe 
Gård. ”Den som glad är” är 
skådespelerskan Anna Bromees 
kärleksfulla, humoristiska och 
musikaliska hyllningsshow till 
och om Siw Malmkvist och 
Barbro ”Lill-Babs” Svensson. En 
sprudlande nostalgitripp som 
gått för utsålda hus runt om 
i Sverige. Biljetter 250 kr för 
medlemmar, 300 kr för övriga, 
inklusive mat. Bokning via 
boka@segeltorpkultur.se eller 
08-646 48 56.

FredaG 16/3
KoNSERT MEd KAffE-
KASK, Tonsalen kl. 19–21, 
Kyrkogårdsvägen 2. Kaffekask är 
folkmusikduon Rasmus Brinck 
och Alexandra Nilsson som 
spelar folkmusik på sitt eget sätt 
med inspiration från traditionen 
i Dalarna och Uppland. Kvällen 
avslutas med spel till dans. Pris 
160 kr/100 kr, biljett behövs och 
bokas på 08-551 705 17, info@
teaterslava.org eller tickster.com. 
Mer info: teaterslava.org.

SÖNdaG 18/3
BARNSÖNdAG – ”KALEVA-
LASKåpET” MEd TEATER 
SLáVA, Tonsalen kl. 14–15, 
Kyrkogårdsvägen 2. Gamla 
finska sagor som glittrar av 
guld och silver. Följ med i en 
saga av trolldom och magi med 
mycket sång, rörelse och humor. 
Från 4 år. Entré 50 kr. Boka via 
08-551 705 17, info@teaterslava.
org eller tickster.com. Mer info: 
teaterslava.org.

SÖNdaG 25/3
BARNSÖNdAG – ”TÄNK oM …” 
MEd TEATER SLáVA, Tonsalen 
kl. 14–15, Kyrkogårdsvägen 2. 
Musik av Mozart som framförs 
à capella, resor i rymden med 
ren fantasikraft som bränsle. 
Vi bjuder in barn och vuxna 
i vårt sfäriska tält, vår farkost. 
Tillsammans upptäcker vi och 
utforskar nya världar. Från två 
år. Entré 50 kr. Boka via 08-551 
705 17, info@teaterslava.org 
eller tickster.com. Mer info: 
teaterslava.org.

ApRIL
ONSdaG 11/4
SerieTidNiNGSmarKNadeN 
FÖrr OcH Nu, Magasinet 
kl. 19, Juringe Gård. Eric 
Anttila från Sveriges äldsta 
serietidningsbutik, Serieboden 
i Gamla stan, berättar allt 
han vet om serier förr och 
nu. Ta gärna med egna gamla 
serietidningar. Entré 80 kr 
för medlemmar, 120 kr för 
övriga. Anmälan via boka@
segeltorpkultur.se eller  
08-646 48 56.                                                                                                         

FredaG 13/4
KONSerT med JONNy 
SOliNG, Tonsalen kl. 
19–20, Kyrkogårdsvägen 
2. Storspelmannen från 
Skattungbyn bjuder på finlir på 
fiol och kanske en och annan 
skröna. Kvällen avslutas med 
att bjuda upp till dans, glans 
och sväng. Ordinarie pris 160 
kr/red 100 kr, boka på 08-551 
705 17, info@teaterslava.org 
eller tickster.com. Mer info: 
teaterslava.se.

SÖNdaG 15/4
SÖNdaGScaFé med HaSSe 
OlSSON – SeGelTOrp i 
FÖräNdriNG, Magasinet kl. 
13.30–15.30, Juringe Gård.
Hasse Olsson bjuder in några 
Segeltorpare som under 
de senaste 50 åren har sett 
förändringen av Segeltorp. Vi 
berättar och visar bilder om den 
gamla biografen, när Kungens 
Kurva var en översvämning, 
skolan, Södertäljevägen, de 
gamla torpen och mycket, 
mycket mer. Kaffeservering. 
Fri entré, men boka via 
boka@segeltorpkultur.se eller 
på 08-646 48 56, för att vara 
säker på att få plats.

FredaG 20/4
peTer GeTz & STOcKHOlm 
Jazz TriO, ABF Huddinge, Blå 
salen kl. 13, Kommunalvägen 
26. Favorit i repris! Samtliga 
recensenter oavsett media 
har hyllat Peter Getz och 
Stockholm Jazz Trios utsökt 
svängiga samspel och känsla. 
Daniel Tilling piano, Jan Adefelt 
kontrabas, Jesper Kviberg 
trummor. Entré 100 kr, PRO-
medlemmar 80 kr. Biljetter 
bokas på 08-774 02 70 eller info.
huddinge@abf.se. Mer info: 
huddinge.abf.se.

SÖNdaG 22/4
vÅrByK, Hagalunds 
Tvätterimuseum kl. 12–14, 
Masmovägen 20-22 i Vårby. 
Vårvindar friska i linnen och 
långkalsonger. Visning av 
Tvätterimuseet kl. 12.15.
Testa knyppling, kaffeservering, 
kostnad 20 kr kontant Mer info: 
tvatterimuseet.se.

SÖNdaG 22/4
BarNSÖNdaG – ”X, y, ze-
Bra”, Tonsalen kl. 14–15, 
Kyrkogårdsvägen 2, ”X, Y, Zebra” 
är en föreställning som handlar 
om djur, bokstäver, siffror och 
annat som kan vara bra och 
kul att veta om världen kring 
oss. Det blir svårt att sitta still 
men lätt att sjunga med i den 
svängiga musiken framförd 
på ett otal instrument. Med 
Musikgruppen Raa som 
består av Stellan Sagvik, Kaj 
Magnusson och Bert Kolker. 
Från 3 år, 50 kr, anmälan på 08-
551 705 17, info@teaterslava.org.
Mer info: teaterslava.org.

ILLUSTR ATION VIKToRIA SIWEK.Tänk om ...

på HuddINGE.SE/LoV 
och unghuddinge.se hittar 
du mycket av det som händer 
på sportlovet 26 februari–2 
mars och påsklovet 3–6 april.



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

Svälj inte 
betet!

Den digitala världens imitation av det 
verkliga livet gäller även jakten på 
föda. Och brottslig verksamhet. En 

mycket vanlig form av nätbrottslighet är 
phishing, även kallat nätfiske. Det innebär 
att man skickar e-post med en falsk avsän-
dare som ser ut att vara något stort företags 
supportavdelning eller kundservice, ofta 
en bank, som meddelar sina kunder att ett 
problem har uppstått. De begär då lösenord 
eller någon annan typ av kod för att komma 
åt folks pengar. 

Denna typ av bedrägeri är världsomspän-
nande och har förekommit praktiskt taget 
lika länge som internet har funnits. Tidigare 
var dessa e-postmeddelanden mer slump-
mässigt utskickade och uselt formulerade 
med maskinell översättning, men numera 
är det lätt att tro att det är ett riktigt med-
delande från den bank du är kund i. Och 
meddelandena har dessutom blivit mer 
personriktade. Risken att svälja betet är 
alltså större även för den mer observanta 
mottagaren.

Det du bör tänka på för att inte drab-
bas av nätfiskarna är: Kontrollera 
avsändarens e-postadress, kolla upp 

eventuell länk utan att öppna den. Surfa 
själv in på sidan du uppmanas besöka och 
kontrollera äktheten. Svara inte ens på 
e-postmeddelandet. Se dessutom till att ha 
ett bra och uppdaterat virusskydd i datorn. 
Kom ihåg regeln: Är något för bra för att 
vara sant så är det så. 

Banker och andra seriösa företag 
påpekar att de aldrig frågar efter 

personliga koder på detta sätt.

Här planeras en  
sjönära stadsdel

Samhällsbyggnadsavdelningen har 
fått i uppdrag att upprätta plan-
program för området där det kan 
komma att byggas cirka 2 000 nya 
bostäder.

– Vi tittar på vad som är möjligt 
att göra. Området kan bli en ny, 
marin stadsdel i Huddinge – en 
viktig entré till Huddinge och 
Stockholm söderut, säger Raad 
Alwajid, planarkitekt på samhälls-
byggnadsavdelningens plansektion 
och projektledare för programmet 
som håller på att tas fram.

Nära till allt
På platsen har det tidigare bedrivits 
bland annat bryggeriverksam-
het, men nu vill Magnolia Bostad 
förvandla industritomten till en 
hållbar och levande stadsdel med 
både hyres- och bostadsrätter, han-
del, och sociala mötesplatser. Det 
planeras också parker, bryggor och 
kajer, och ett attraktivt stråk vid 
stranden.

Området ligger vid Mälaren och 
har nära till bra kommunikationer, 
bland annat tunnelbana men på 
sikt också Spårväg syd och Förbi-
fart Stockholm. Det är dessutom 
nära till både Kungens kurva och 
Flemingsberg.

Raad Alwajid räknar med att 
planprogramsarbetet kan avslu-
tas i juni nästa år. Därefter tar 
detaljplaneprocessen vid så någon 
inflyttning lär inte kunna ske förrän 
tidigast 2023.

– Tillgång till vatten, strand 
och brygga är viktiga kvalitéer för 
området och kopplingen till Göm-
marens naturreservat kommer att 
vara viktig för de boendes möj-
ligheter till rekreation, säger Raad 
Alwajid och berättar att den östra 
delen av programområdet omfattas 
av strandskyddet.

Skyddet gäller inom en zon 
av 100 meter från Vårbykälla och 
Gömmarbäcken.

MIKAEL JEPPE

Programområdet ligger i Vårby. Området avgränsas geografiskt av Mälaren i väster, 
E4/E20 i söder och öster och Vårby strandbad i norr.

Magnolia Bostad vill bygga en sjönära stadsdel 
vid Vårbybadet med bostäder, vård- och 
äldreboenden, förskolor och kommersiella 
verksamheter, däribland ett hotell.

Antonio Alvarez
Samhällsvägledare
Tel: 08-535 300 00

antonio.alvarez@huddinge.se
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