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land det viktigaste när det gäller kommunens 
folkhälsoarbete är hur vi planerar våra bostads-
områden och hur vi anlägger, gång-, cykel- och 

bilvägar. Uppmuntrar vi våra invånare till att röra på 
sig eller upplever många att det är krångligt att ta sig 
fram med exempelvis cykel? 

Det har visat sig att fler väljer att cykla när det finns 
en tydlig skillnad mellan bil- och cykelvägen. Det kan 
vara en gräsremsa emellan eller en liten nivåskillnad. 
Undersökningar visar att den skillnaden för många är 
avgörande då det handlar om att känna sig trygg när 
man är ute i trafiken. Huddinge har den här kunskapen 
och planerar därefter. Sedan är det tyvärr inte alltid det 
finns utrymme att göra på allra bästa sätt, men målet 
är ändå att underlätta så mycket som möjligt. 

enom nätverket Healthy cities får vi mycket 
värdefull information och har utbyte med flera 
kommuner, regioner och landsting. Vi ingår i en 

arbetsgrupp som heter Hälsosam samhällsplanering. 
På den senaste träffen fick vi höra hur Uppsala hade 
arbetat med att ta reda på vad invånare som var 55 år 
och äldre önskade i sitt boende. Mest önskvärt 
var balkong eller uteplats samt närhet till 
natur och grönområden. Att ha den här 
typen av information gör det lättare att 
bygga och planera. Därför är det viktigt 
att alltid lyssna på invånarna innan något 
genomförs.  n

Katharina Wallenborg (dP) 
Kommunalråd med ansvar för folkhälsa

katharina.wallenborg@huddinge.se
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”fråN idioT Till medborgare” och 
”Därför var det lugnt i Vårby gård när det 
brann i andra förorter”.

Det är två av programpunkterna under 
Huddinge demokratidagar 14–18 okto-
ber. Det bjuds på massor av spännande 
seminarier och möten, och aktiviteter 

som Ungdomens demokratidag, work-
shopar och ”morgonsoffor”. Håll utkik i 
brevlådan efter programtidningen som 
delas ut till alla hushåll i Huddinge från 
den 7 oktober.
fotnot: Mer information om Huddinge 
demokratidagar på huddinge.se/demokrati. 

kort och gott

Håll utkik efter
programtidning 
om årets demokratidagar

Passa på
att ta del
av vårt
kulturarv

ag hoppas att du inte har missat 
att kulturarvsmånaden pågår för 

fullt. På Sundby gård och Fullersta 
gård och många andra ställen kan 
du ta del av filmer, proggmusik, 
fotoutställningar och mycket an-
nat. Vänd på tidningen och läs 
mer under På gång om vad du kan 
uppleva av Huddinges kulturarv.

Förutom att värna vårt kultur-
arv ska vi också blicka framåt. Vi 
planerar och arbetar för att alla ska 
trivas i Huddinge. Något som redan 
är igång är bygget av framtidens 
skola. Nästa år öppnar Sveriges 
första passivhusskola i Kästa.

ur ska vår kommun utvecklas 
på lång sikt? Var med och 

påverka – översiktsplanen för 2030 
ställs ut för allmänheten under 
hösten.

På Södertörns högskola har 
tusentals studenter i dagarna 
påbörjat en ny utbildning. Polis-
högskolan i Solna ska flytta och 
Södertörns högskola är ett av fyra 
lärosäten som anses mest lämpade 
att ta emot Polishögskolan. Beslut 
fattas i december och start blir i så 
fall 2015.

ågon som vill satsa på fram-
tiden, i form av barn och 

ungdomars matupplevelse i skolan, 
är kommunens nye livsmedelsupp-
handlare Ola Håkansson. Han tyck-
er att eleverna ska behandlas 
som restauranggäster när 
de serveras skollunch. Ola 
är också en av kockarna 
som driver den populära 
podcasten Matpoden.

Och så hoppas jag att 
ni är många som röstar 
fram Team Sonja i 
Körslaget på teve. 
Körsång är en del av 
vårt kulturarv! n

Vesna Jovic
Kommundirektör
vesna.jovic@huddinge.se

fredag deN 4 oKTober är det 
premiär för kulturklubben Hoodywood. 
En fredag varje månad blir det liveband, 
utställningar, poesiuppläsningar, tävlingar 
– och allt däremellan. 

Gästerna ges möjlighet att verkligen 
komma nära scen och artister och bli mer 

än en betraktare. Som final på kvällen 
finns möjlighet att dansa loss till musik 
från kvällens DJ. Den nya klubben är 
öppen för alla som fyllt 18 och finns hos 
Folkes i Folkets hus på Sjödalstorget. Mer 
att läsa finns på ogla.se och facebook.
com/clubhoodywood.

Premiär för ny kulturklubb
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Nu fiNNs eN Facebooksida 
som presenterar vad som händer 
i Huddinge inom olika miljö- 

och klimatprojekt. Här finns kampanjer 
och miljörelaterade evenemang. Sidan 
presenterar också det strategiska och 
övergripande miljö- och klimatarbete 
som bedrivs i Huddinge. Här hittar du 
sidan: facebook.com/HuddingeMiljoOch-
Klimat.

Miljö- och klimat-
frågor i Huddinge 
på Facebook

flera års arbeTe med projektet 
Säkra skolvägar fortsätter att ge goda 
resultat. En trafiksäkerhetsundersök-
ning som försäkringsbolaget If gjort 
visar att problem med trafik kring 
Sveriges skolor växer. Men i Huddinge 
är trenden det motsatta. Läs mer på 
huddinge.se/sakraskolvagar.

Mindre biltrafik 
kring Huddinges 
skolor 
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familjen kommer först i 
brousk salehs liv. Näst efter 
den kommer sporten taek-
wondo. Via sporten har han 
mött många förebilder, bland 
annat anders Carlberg på 
fryshuset. 

genom att engagera sig i 
föreningen, vara tränare och 
kontaktperson för unga som 
behöver en vuxen vill brousk 
saleh återgälda det engage-
mang han mött och själv vara 
en förebild som ger unga 
trygghet.

Brousk Saleh var tonåring när han kom till 
Sverige i början av 90-talet från de kurdiska 
delarna av Irak. I Irak är taekwondo en stor 
sport med runt en miljon utövare. Här i 
Sverige är antalet aktiva mellan åtta och 
nio tusen.

– Då räknar man med alla åldrar och alla 
nivåer, säger Brousk Saleh.

Sverige kvalade till OS i London 2012. 
Där tappade Uno Sanli, en av Brousks adep-
ter, chansen till guld med en ynka poäng 
och placerade sig på en hedervärd sjunde 
plats.

– Det var stort. Uno förlorade mot en 
flerfaldig VM- och OS-mästare som då var 
i stort sett obesegrad.

Brousk Saleh hoppade av sin utbildning 
till idrottslärare för att kunna föra sin adept 
hela vägen till OS. 

– Uno kämpade verkligen och jag ångrar 
inte att jag tog chansen att hjälpa honom 
att ta sig till OS. Att ge honom sex månader 
av mitt liv för att nå dit kändes inte som 
ett offer.

När han var tonåring hade Brousk Saleh 
siktet inställt på att bli världsmästare. Han 
tävlade också men så här i efterhand kan 
han se att han inte var mogen för de utma-
ningar han ställdes inför, varken fysiskt eller 
psykiskt. Pressen blev för stor och han läm-
nade sporten. Efter tre år kontaktades han 
av några tidigare adepter som övertalade 
honom att komma tillbaka.

– Då hade jag insett att jag kanske passade 
bättre som tränare och ledare än blivande 
världsmästare.

Brousk Sahles vision är att taekwondo-
föreningen ska sätta utövaren i centrum, 
alla ska ha möjlighet att betala terminsav-
giften. Så var det också tills Anders Carlberg 
lämnade Fryshuset och gick i pension.

– Dagen efter blev vi av med vår lokal. 
Idag finns vi i Eriksdalsskolan, det funkar 
toppenbra men tyvärr förlorade vi bredden 
efter flytten. 

Brousk Sahle sitter i styrelsen för fören-
ingen på lokal-, regional- och riksnivå. Till 
hösten planerar han att ta upp sina studier 
till idrottslärare, förhoppningen är att 
behålla nuvarande jobbet på halvtid. Han 
ska fortsätta som tränare och behålla sina 
uppdrag i styrelserna. Det blir fullt i alma-
nackan för småbarnspappan.

k ristina eder
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en av oss

Brousk Sahle vid barnens klätterställning som han själv har byggt. 

Han vill vara en förebild 

Lite om Brousk
Brousk Sahles sport taekwondo är en 
koreansk kampsport för stående strid. 
Tae betyder fotteknik, kwon betyder 
handteknik och do kan översättas med 
väg, moral eller ett sätt att leva.

foto björn fröberg
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integration

årets Komsamman-festival i 
flemingsbergsparken hade det 
mesta: musik, ansiktsmålning, 
hoppborg, god mat och mini-
utställningar med företrädare 
från olika aktörer i området, 
bland annat räddningstjänsten 
och KTH.

– Vi vill sprida glädje i området. Vi vill 
också öka integrationen och det sker när 
man har roligt tillsammans, säger Bahareh 
Bakshayesh från KomSamman.

KomSamman-festivalen var den 15–17 
augusti. 

Nytt för i år var att KomSamman och 
kommunens kultur- och fritidsförvaltning 
hade slagit ihop sina påsar istället för att 
som i fjol anordna separata festivaler.

Varje dag hade olika teman. Torsdagen 

handlade om sport, trygghet och vetenskap 
och fredagen om lek och spel. Lördagen 
ägnades åt kultur.

– Vi försöker få hit dem som verkar i 
området, det handlar om att ge något till-
baka, säger Bahareh Bakshayesh.

Vädret var bra. Lite moln och duggregn 
på den tredje festivaldagen gjorde inget. 
Deltagarna strömmade till ändå. 

text & foto mik ael jeppe

komsamman 
sprider glädje 

Fayrouz Louati ser till att Muhammad, 6 år, får en snygg och skrämmande ansiktsmål-
ning. 

Suhur, 8 år, provar Pontus Löfvings tunga 
brandmansjacka.

Lena Lindqvist från Rädda Barnen sprider 
information om föreningens verksamhet 
och SL:s trygghetsnummer 020-120 25 25 
dit man kan ringa för att rapportera om 
hot, våld eller klotter i SL-trafiken.

Lite om 
KomSamman
KomSamman är ett samarbetsprojekt 
mellan Resurscentrum för nyanlända 
inom förskola och skola (RCN), fritids-
gården Ungzon i Flemingsberg, Svenska 
kyrkan och Huddinge IF. Verksamheten 
bedrivs i Flemingsbergs kyrka.
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framtidens skola

bygget av Kästa förskola och 
skola är i full gång.

det sprängs, grävs och 
forslas bort stenblock på en 
hörntomt i flemingsberg nära 
både högskola och universi-
tetssjukhus.

det dröjer dock till skol-
starten hösten 2015 innan de 
100 förskolebarnen och 400 
eleverna i årskurserna 1–6 kan 
flytta in.

I väntan på att den nya skolan ska stå klar 
har 50-talet elever i förskoleklass börjat 
terminen i tillfälliga paviljonger intill Vis-
taskolan.

Kästaskolan kallas ibland för 
framtidens skola, vad innebär det?

– Det blir Sveriges största passivhus-
skola med hållbara material och mini-
malt värmebehov. Dessutom förenar vi 
tradition med nytänkande – matematik 
och svenska kommer att ligga som en räls 
genom hela skolan, säger Mikael Brozén, 
rektor för Kästa förskola och skola.

– Järnväg innebär möten mellan gam-
malt och nytt. Blir grunden bra funkar 
det mesta och då kan man ta sig hur långt 
som helst.

deT är sVårT att föreställa sig hur det 
kommer att se ut när man tittar ut över 

det som i dag närmast kan beskrivas som 
en stor grusgrop med massor av stån-
kande anläggningsmaskiner, men Mikael 
Brozén ger en målande beskrivning:

– Skolan byggs som ett liggande L, den 
blir tre våningar hög där byggnaden är 
som högst. Den kommer att bestå av lär-
miljöer med samverkansytor och klass- 
och grupprum runt om, säger Mikael 
Brozén. 

– Det ska också byggas ämnessalar för 
bland annat slöjd, musik, bild, NO och 
hemkunskap och en gymnastikhall med 
rörelsesal för dans, andra former av rö-
relse och drama. Datorer och trådlöst nät-
verk ska stötta nya sätt att arbeta.

Han berättar att Kästaskolan blir fri 
från traditionella skolkorridorer och att 
det ska byggas en liten scen innanför en-
trén där det kommer att hända saker hela 
tiden. Det läggs mycket krut på genom-
tänkta lärmiljöer – även utomhus.

– Vi ska skapa en särskild puls där alla 
har ett ständigt lärande som börjar re-
dan i förskolan och där vi har ett nyfiket 
förhållningssätt till världen. Vi, barn och 
vuxna, ska lära oss tillsammans. Genom 
vårt sätt att arbeta ska vi lära barnen att 
samverka och skapa en hög motivation 
för barnen och eleverna, med höga resul-
tat som slutmål, säger Mikael Brozén.

mik ael jeppe

fotnot: Det finns mer information om 
Kästa förskola och skola på huddinge.se 
och huge.se.

Här byggs framtidens skola

6

Så här kommer skolan att se ut från huvudentrésidan sett.

Kästa skola ovanifrån.

bild hmxw ark itek ter
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framtidens skola

Här byggs framtidens skola

7

Mikael Brozén framför det som ska bli Kästa skola och förskola. foto mik ael jeppe
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150 år
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Anders Rydahl visar sina bilder från det första studentfirandet i Huddinge.
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150 år

i år det 50 år sedan Huddinges 
första gymnasister tog stu-
denten. 
– både muntliga och skrift-

liga examen skulle klaras för 
att få ta på sig den åtråvärda 
studentmössan. så en del av 
oss var nog lite nervösa den 
dagen, säger anders rydahl 
som blev buren i gullstol hem.
 
1954 konstaterade en kommunalt tillsatt 
skolutredningskommitté att ungdomar 
i Huddinge i princip saknade möjlighet 
att få teoretisk och praktisk utbildning i 
hemkommunen efter folkskolan. De som 
ville läsa vidare var hänvisade till lärover-
ken i Stockholm och utredningen menade 
att avståndet och kostnaderna för resorna 
kunde innebära att elever avstod från hö-
gre utbildning. Tillströmningen av elever 
till läroverken i huvudstaden var också 
mycket stor, läroverken blev överbelagda 
och inträdeskraven allt högre. 

1960 blev utredningens förslag verklighet 
och ett statligt så kallat försöksgymnasium 
inrättades på Kvarnbergsskolan. Två klasser 

med sammanlagt cirka 40 elever började sin 
3-åriga utbildning. 

En av de blivande studenterna var TV-
kändisen Yvonne Svenström. Hon deltog 
1960 i 10 000 kronorsfrågan i ämnet Indi-

aner och Solblomman, som Yvonne kall-
lades, gick ända till final men förlorade där 
mot Erik ”Unkas” Englund.

guNilla aNdér var en av pionjärele-
verna och minns att det fanns en del märk-
liga regler.

– Bland annat fick vi inte lämna skolom-
rådet. Men vi sa att vi var vuxna och att 
undervisningen var frivillig så den regeln 
ändrades snabbt, säger Gunilla Andér.

Den 29 och 30 april 1963 sprang Hud-
dinges första studenter ut. Då som nu togs 
de emot av släkt och vänner som väntade 
med allehanda typer av fordon för vidare 
färd till hemmet där mottagning hölls. 

Tillsammans med bland andra Anders 
Rydahl har Gunilla Andér de senaste 25 
åren samlat eleverna från avgångsklas-
serna till återträff vart femte år. Träffarna 
har varit mycket uppskattade och i år var 
det alltså dags för 50-års jubileum. 

– Under åren har flera av våra lärare del-
tagit men idag finns ingen kvar i livet, säger 
Gunilla Andér.

k ristina eder

fotnot: Läs mer på huddinge150.word-
press.com.

Anders Rydahl, en av Huddinges första 
studenter, har alltid varit fotointresserad 
och dokumenterade studentdagen.

foto björn fröberg

Yvonne Svenström tävlade i det populära 
TV-programmet 10 000 kronorsfrågan och 
var en av Huddinges första studenter.

50 år sedan 
första 
studenterna 
gick ut
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politik

Huddinge siktar mot att bli en av de tre mest 
populära kommunerna i stockholms län att bo i. 
Hur blir vi det och hur ska alla få en egen bostad?

Vårt Huddinge ställde frågan till de partier som 
idag styr kommunen – moderaterna, folkpartiet, 
drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och 
Centerpartiet – samt oppositionspartierna 
socialdemokraterna, miljöpartiet, Vänsterpartiet 
och Huddingepartiet.

Moderaterna 
moderaterna.net/huddinge

Folkpartiet 
folkpartiet.se/huddinge
Drevvikenpartiet 
drevvikenpartiet.se

Kristdemokraterna 
huddinge.kristdemokraterna.se
Centerpartiet 
centerpartiet.se/huddinge

PARTIERNAS WEBBPLATSER
Partier i styrande majoritet

egionen växer och många väljer just 
Huddinge som plats att bosätta sig 
i. Att vår kommun är populär är på 

alla sätt positivt. Samtidigt leder det till 
ett starkt växande behov av bostäder. Ett 
behov som inte matchat väl med bostads-
marknaden som sedan finanskrisen varit 
trög. Att människor inte får möjlighet 
till en egen bostad är hämmande för 
deras utveckling likväl som kommunens 
och regionens. Vi i majoriteten tar dessa 
utmaningar på största allvar. Få frågor är 
högre prioriterade än att ge fler möjlighet 
till en egen bostad. 

Aldrig tidigare har Huddinge kommun 
planerat för fler bostäder. Ett återkom-
mande problem är att projekt inte startar 
trots färdiga planer. För att bemöta det 
har vi skjutit till extra pengar för att ytter-
ligare kunna skruva upp planeringstakten. 
Över 50 olika bostadsprojekt planeras 
just nu. Planer som tillsammans rymmer 
inte mindre än 3 700 inflyttningsklara 
bostäder de kommande fem åren. 

Alla typer av bostäder behövs. Förutom 
ett tillskott av småhus genom förtätning 

pågår en omvandling av fritidshusområ-
den till villakvarter. Vi lägger ett särskilt 
fokus på att bidra till att student- och 
ungdomsbostäder byggs. 

ngdomsbostäder planeras just 
nu i centrala Huddinge och i 
Trångsund C. Intresset att bygga 

studentbostäder ökar. Redan under nästa 
år hoppas vi att spaden ska vara i backen 
för nya studentbostäder både i Visättra 
och på campusområdet. Får vi i majo-
riteten som vi vill så kommer antalet 
studentbostäder i Huddinge de närmaste 

åren fördubblas - ett viktigt tillskott till 
utvecklingen av Flemingsberg. 

Vi tror att rätt väg att möta utmaning-
arna för ett växande Huddinge är ett 
ansvarsfullt bostadsbyggande. Tidigare år 
fick insikten om att förskolor, skolor och 
övrig service också måste byggas stryka 
på foten i ivern av att bygga bostäder. 
Vår planering handlar om både och. En 
förutsättning för att Huddinge ska kunna 
växa är att vi samtidigt utvecklar den 
kommunala servicen. En stark inflyttning 
ska leda till ökad kvalitet i välfärdsverk-
samheterna.   

Möjlighet 
till egen 
bostad högt 
prioriterad

R

daniel dronjak  
nordqvist (m) 

Kommunstyrelsens ordförande 
daniel.dronjak-nordqvist
@huddinge.se

U
För Moderaterna, Folkpartiet, 
Drevvikenpartiet, 
Kristdemokraterna och 
Centerpartiet.

Huddinge ska bli 
ännu bättre att bo i
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Kristdemokraterna 
huddinge.kristdemokraterna.se
Centerpartiet 
centerpartiet.se/huddinge

Socialdemokraterna 
socialdemokraterna.se/huddinge

Partier i opposition
Miljöpartiet 
mp.se/huddinge
Vänsterpartiet 
vansterpartiet.se/huddinge

Sverigedemokraterna 
huddinge.sverigedemokraterna.se
Huddingepartiet 
huddingepartiet.se

politik

et råder akut brist på 
hyresbostäder i kommu-
nen. Det drabbar de hem-

lösa, unga vuxna och studenter 
men också många barnfamiljer 
är trångbodda eller saknar en fast 
bostad. Trots bristen på hyresrät-
ter tillåter den borgerliga majo-
riteten att hyresrätter omvand-
las till bostadsrätter och planerar 
enbart för ett fåtal nya hyresrät-
ter. Vi vill att Huge ska bygga fler 
hyresrätter och att kommunen 

ska sätta som villkor till privata 
byggherrar att de bygger hyres-
rätter. För att hyrorna ska vara 
rimliga krävs investeringsbidrag 
från staten. Antalet parkerings-
platser bör minimeras. Behovet av 
bil minskar om man bygger nära 
kollektivtrafik. Därför är Spår-
väg Syd viktig. Likaså måste det 
bli fler hyresrätter i områden där 
det nu nästan enbart finns villor 
till exempel i Segeltorp.

 

britt  
björneke (v)

britt.bjorneke 
@huddinge.se

ed 400 000 personer i 
bostadskön räcker det 
inte att bara planera 

för bostäder, man måste bygga 
bostäder också. Det borgerliga 
styret i Huddinge har gott om 
planer men under 2011 blev 
bara 173 bostäder klara och 
under 2012, endast 68 stycken.  
1 300 av Huges hyreslägenheter 
har ombildats till bostadsrätter 
och fler är på gång.

Bostadsbristen gör att unga 
inte kan flytta hemifrån och 
att studenter inte kan plugga. 
Många är trångbodda och kan 
inte flytta dit jobben finns. 

Vi vill ha en blandning av 
olika slags bostäder, men 
särskilt vill vi satsa på hyres-

rätter. Självklart ska kommunen 
använda sitt eget bolag Huge 
för detta. Det duger inte med 25 
nya hyreslägenheter, som man 
nu startat med i Skogås eller nya 
studentbostäder där Huge inte 
står för en enda. Vi vill att man 
prioriterar de bostadsprojekt 
som kan förverkligas i närtid och 
samverkar med byggföretag för 
ett snabbare och bättre resultat. 

Det är också viktigt att det blir 
rimliga hyreskostnader. Det får 
man genom lägre markpriser 
och smarta upphandlingar. Vi 
vill också satsa också på att bygga 
prispressade småhus för att fler 
ska kunna förverkliga drömmen 
om ett eget hus. 

ann-marie 
högberg (s)

ann-marie.hogberg 
@huddinge.se

tt Huddinge behöver fler bostäder råder det inget tvivel 
om. I första hand så måste vi förtäta redan etablerade 
centrum- och kollektivnära områden. Forskning visar 

att man med en smart stadsplanering kan göra detta utan att 
inkräkta på behovet av grönområden. Vid nybyggnation måste 
man även ta hänsyn till redan befintlig bebyggelse. Form, färg 
och material ska överensstämma med områdets karaktär. Det är 
även viktigt att man planerar för en blandad upplåtelseform av 
hyres- och bostadsrätter, och en balanserad mix av 
lägenhetsstorlekar. Med modern teknik så upp-
når vi även kravet på klimatsmart byggande, 
samt att man kan hålla nere produktionskost-
naderna. Vi måste även säkerställa den kom-
munala servicen som skolor och förskolor i 
takt med ökad inflyttning.

Dags 
att bygga 
mer

Huddinge växer 
med rekordfart

Bra bostäder till alla 
i Huddinge

Bygg bort 
bostads-
bristen

M

A
D

lars björkman (hp)

lars.bjorkman@huddinge.se

lla har rätt till en bostad och en bra boendemiljö med 
närhet till vatten och grönområden. Vi vill förtäta 
och bygga stadsliknande kvarter i kollektivtrafiknära 

lägen. Det ska vara enkelt att cykla och lätt att leva utan bil 
i Huddinge. Vi måste minska det bostadsnära bullret från 
biltrafikleder, så att fler Huddingebor får en god livsmiljö. 
Flera bostadsområden behöver upprustas för att utemiljön 
ska bjuda in till lek, gemenskap och rekreation.

Bostäderna ska byggas efter behov till exempel för unga 
som flyttar hemifrån eller studerar på högskolan. 
Fördelningen mellan småhus, hyresrät-
ter och bostadsrätter ska vara rimlig.Vi 
är därför kritiska till den stora ombild-
ning från hyresrätt till bostadsrätt 
som gjorts av de styrande i Huddinge. 
Alla måste bo, oavsett ekonomisk eller 
social situation. 

marica lindblad (mp)

marica.lindblad@huddinge.se

A
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IT i förskolan

– det här är den värld barnen 
lever i. de växer upp med iT 
och då måste tekniken vara en 
naturlig del av vardagen även 
här. men vårt fokus ligger på 
att använda lärplattan som 
ett redskap för inlärning, inte 
som en leksak.

Det säger Angela Graper som är förskole-
chef för Kräppla och Kungsfågelns försko-
lor i Stuvsta.

Förskolornas sex avdelningar ligger långt 

framme på IT-området. Alla pedagoger har 
var sin lärplatta som de använder tillsam-
mans med barnen och för bland annat 
dokumentation.

– Det första barnen sa när vi tog fram 
lärplattorna var: ”Vad har ni för spel?”. Det 
är bra att barnen knyter an till verktyget, 
men nu gäller det för oss att även få barnen 
intresserade av att använda lärplattan till 
att lära sig något nytt och till att informera 
andra, säger Angela Graper.

Hon använder ordet lärplatta, inte surf-
bräda, pekdator eller iPad. Det är ett högst 
medvetet val.

– Barnen förväntas kunna IT. Vi gör dem 
ingen tjänst genom att låta bli att träna på 
den här sortens verktyg, så länge vi gör det 
på rätt sätt, säger Angela Graper. Det är all-
tid pedagoger närvarande när lärplattorna 
används.

försKolorNas pedagoger har gått 
utbildningar för att lära sig mer om den 
nya tekniken. De har i sin tur också hål-
lit kurser för över 100 kollegor på andra 
förskolor. Alla, både barn och pedagoger, 
verkar omfamna den nya tekniken.

– Barnen lär sig olika program och appar. 

lärplattan naturlig del av förskolebarnens vardag

Förskolorna Kräppla och 
Kungsfågelns barn använder 
bland annat lärplattor för att 
lära sig nya saker. Femåring-
arna Vidar och Eden spelar 
bokstavspussel. De pekar på 
en bild och stavar till det djur 
som visas. Lärplattan hjälper 
till om det behövs. Pedagogen 
Johan Hedenquist sitter med.

12
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IT i förskolan

lärplattan naturlig del av förskolebarnens vardag
De är också delaktiga i vårt nyhetsbrev. 
Våra två ur- och skuravdelningar använder 
även lärplattorna utomhus. De spelar in 
fågelkvitter, fotar och filmar, och använder 
särskilda appar för att identifiera djur.

Angela Graper berättar att lärplattorna 
fungerar som bra stöd vid utvecklingssam-
talen. De tillför ytterligare en dimension 
där pedagogerna kan visa det som vanligt-
vis sägs eller lämnas över i pappersform.

– Lärplattorna är ett komplement, de 
ersätter inte det gamla utan kompletterar 
allt annat vi gör, säger Angela Graper.

text & foto mik ael jeppe

Förskolechef Angela Gra-
per berättar att både barn 
och pedagoger tycker det 
är jättekul med lärplattor. 

”Man blir också lite stolt 
över att göra saker som 
inte alla andra gör än”.

13

Lite om IT i förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram en e-
strategi som syftar till att stödja utvecklingen av använd-
ning av digitala verktyg i alla verksamheter från förskola 
till vuxenutbildning. Den håller just nu på att brytas ned 
på verksamhetsnivå. På förvaltningen finns särskilda 
pedagoger som följer upp de IT-projekt som genomförs 
i förskolan. ”Innan man kör igång projekt med lärplattor 
ska man tänka igenom vad de ska användas till, vad man 
vill uppnå och vad det ger barnen”, säger Annelie Glifberg, 
verksamhetschef för förskolan i Huddinge kommun. Alla 
förskolor ska få trådlösa nätverk som en del i e-arbetet.



14 vårt hUddinGe  4  2013

porträttet

foto björn fröberg

Ola Håkansson brinner för mat. Efter 30 år som kock arbetar han nu som 
upphandlare hos kommunen med ansvar för livsmedel och mål att höja 
kvaliteten på den offentliga maten. På fritiden är han aktiv i Gruppen för 
offentliga måltider och driver tillsammans med Andreas Hammarstedt 
Matpoden som nominerats till Podradiopriset 2013.

Olas bästa hemmatips

1) Gör meny på helgerna – det spar mycket pengar. 2) Våga laga mat från grunden – inte så svårt och mycket godare.  
3) Handla aldrig hungrig. 4) Läs var varan kommer ifrån, titta på datum, kläm, känn och jämför kilopris. Det är stor skillnad  
mellan livsmedel och många gånger betalar vi för varumärket.

ola tar strid för maten
Det fanns en gång en tid då måltiden för-
enade familjen.

– I dag är skolmaten det enda lagade 
målet på hela dagen för allt fler barn. Det 
märks i skolköken där det går åt betydligt 
mer mat på fredagar och måndagar, säger 
Ola Håkansson som erbjöds jobbet som 
upphandlare när han var restaurangchef på 
Tumba gymnasium. Där införde han Street 
Food en gång i månaden. Det blev succé 
och uppmärksammades av bland annat 
branschtidningen Restaurangvärlden.

– Jag såg eleverna som gäster som kom 
till vår restaurang – precis som när jag job-
bade på andra restauranger – och anpas-
sade menyn efter deras önskemål. 

sKolmaT ska lagas från grunden då blir 
den god, näringsriktig och uppskattad av 
gästerna. 

– Skolrestaurangerna skulle kunna 
erbjuda pensionärer luncher till reducerat 
pris, säger Ola och kommer in på ett annat 
hjärteämne – maten på våra äldreboenden 
som har potential för en kvalitetshöjning.

– Alla duktiga kockar i kommunerna 
skulle kunna hjälpa till att utbilda perso-
nal, utveckla och förnya det offentliga köket.

Åter till skolmaten som gjort en lång 
resa från bespisning till restaurang. Unga 
kockar med ambitioner har upptäckt att 
här finns utmaningar och bra arbetstider. 
Alltfler politiker och skolledare ser också att 
bra skolmat är ett sätt att locka till sig elever. 

När det gäller skolmatens kvalitet finns 
en del kvar att göra och där tror Ola att 
samordnade transporter är en nyckel till 

lösningen. Då kan även små, lokala livs-
medelsproducenter lämna anbud.

Det ska inte bara finnas bra mat i skol-
restaurangen.

– Nästa steg är att gästerna ska hälsas 
välkomna och personalen ska inbjuda till 
diskussion om maten för att det är trevligt, 
skapar engagemang och för att ord kan 
förändra mycket. 

aV erfareNHeT vet Ola Håkansson att 
vill man förändra och skapa nytänkande 
måste man ha ledningen i ryggen, stark 
vilja och ett driv. 

Han har utkämpat ett flertal strider 
genom åren och säger inte nej till nya. 

Han såg till exempel gärna att lunchen för 
eleverna från årskurs 1 till 9 var en lektion. 
Genom samarbete mellan personalen i 
skolrestaurangerna och lärarna skulle elev-
erna kunna lära sig massor med utgångs-
punkt från maten som serveras. Inte bara 
om att äta näringsriktigt utan också om 
sociala beteenden, mat från all världens 
hörn, allergier och mycket mer. 

– Dessutom vore det ett lyft för folkhäl-
san!

k ristina eder

fotnot: Lyssna och läs mer på  
http://matpoden.tumblr.com och  
offentligamaltider.blogspot.com.

Tillsammans med Andreas Hammarstedt, kockutbildad och biträdande rektor på Tumba 
gymnasium, driver Ola Håkansson en populär podcast där de värnar om kvaliteten på 
maten.
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ola tar strid för maten
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wild camp

vild lägeridé kan bli av även 2014

Lova Nygren och Matilda 
Osterling paddlade vant 
omkring. Här är de på väg 
in till land. ”Kul, jag har 
även paddlat med scou-
terna”, säger Matilda.
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wild camp

vild lägeridé kan bli av även 2014

orienteringsklubben snätt-
ringe sK:s sommarläger Hud-
dinge Wild Camp blev en stor 
framgång.

Cirka 120 barn och unga del-
tog under de tre lägerveckorna 
i natursköna gömmarområdet.

– Det har varit stressigt lite då och då, 
men det har fungerat bra. De jag har 
talat med har bara sagt positiva saker om 
lägret, säger David Hector, lägerchef och 
en av klubbens unga ledare som höll i 
trådarna.

Huddinge Wild Camp anordnades för 
första gången. Syftet var bland annat att 
via en bred rekrytering i skolorna locka 
barn och unga som normalt inte brukar 
nappa på traditionella orienteringsläger. 
Det lyckades.

Deltagarna var mellan 8 och 13 år, lika 
många pojkar som flickor.

– Lägret har skapats av klubbens ung-
domar. De har hittat på alla övningar som 
kanotpaddling, skattjakt med hjälp av 
GPS, orientering, teambuildinglekar och 
mycket annat, säger Stefan Gelius, som är 
en av de vuxna som fanns med som boll-
plank och stöd.

Han är imponerad av de unga ledarnas 
insatser. 

– De har planerat, genomfört och lyck-
ats hålla ihop allting på ett bra sätt. De har 

växt som människor och ledare. Det har 
varit en stor positiv överraskning, säger 
Stefan Gelius.

Lägren pågick på dagtid fem dagar i stö-
ten. Det var mestadels fint väder förutom 
några regnskurar. Den röda tråden för alla 
aktiviteter var: Ha kul i skogen!

Huddinge Wild Camp fick ekonomiskt 
stöd av kommunen och hjälp från Käll-
brinksskolan och Långsjö Gömmarens 
Fiskevårdsförening. Förhoppningen hos 
orienteringsklubben är att man ska kun-
na genomföra något liknande även nästa 
sommar.

text & foto mik ael jeppe

fotnot: Mer information om Huddinge 
Wild Camp på Snättringe SSK:s webbplats, 
snattringesk.se.

Lägerchefen David Hector hjälper Tess 
Madzarevic, Cecilia Berntsson och Erik 
Lindholm att ta plats i kanadensaren. 

David Lindmark och David Bern hjälper 
varandra med flytvästarna.

Under tredje lägerveckan deltog över 40 
barn och unga. 

120 killar och tjejer deltog
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översiktsplanen

86 privatpersoner, or-
ganisationer, myndighe-
ter och andra aktörer har 
lämnat in synpunkter på 
förslaget till ny översiktsplan 
som visar hur Huddinge kom-
mun ska utvecklas framöver.

snart får Huddingeborna 
en ny chans att säga vad de 
tycker. det sker i samband 
med att en delvis omarbetad 
version av planen ställs ut på 
bland annat biblioteken.

– En del inkomna synpunkter har arbetats 
in i det förslag som nu ska ställas ut, andra 
har lämnats åt sidan, säger Maud Enquist, 
samhällsplanerare på kommunstyrelsens 
förvaltning.

2012 fick Huddingeborna en första möj-
lighet att tycka till om nya översiktsplanen 
som visar hur kommunen kan utvecklas 
fram till år 2030 vad gäller bostäder, jobb, 
infrastruktur och hur mark och vatten ska 
användas. Den övergripande inriktningen 
i planen är hållbar utveckling och levande 
stadsmiljöer.

Inkomna synpunkter har tillsammans 
med diskussioner på öppna samrådsmö-
ten och fokusgruppsmöten sammanställts 
i en samrådsredovisning på 140 sidor. Den 
innehåller inte bara åsikter utan också 
kommentarer och ställningstaganden. 
Flera tunga remissinstanser, som Natur-
vårdsverket, har inte haft något som helst 
att erinra.

– Det har självklart skett politiska avstäm-
ningar under resans gång så att vi vet att det 
finns en politisk majoritet bakom de juste-
ringar som har gjorts, säger Maud Enquist.

redoVisNiNgeN visar att samstäm-
migheten kring kommunens visioner om 
tillväxt för bostäder och arbetsplatser är 
stor. Det råder också stor enighet om att 
Glömstadalen ska utvecklas, däremot går 
åsikterna isär om hur mycket området 

ska exploateras. En slutsats i sam-
rådsredovisningen är att endast ett 

av tre befintliga bebyggelsealternativ 
för Glömstadalen ska ingå i den kom-

mande utställningen och att det ska vara 
ett förslag med fler bostäder och arbets-
platser och infrastruktur som spårväg och 
stombusslinjer. 

Går allting enligt planerna beslutar 
kommunstyrelsen på sitt sammanträde 23 
september att översiktsplanen ska ställas 
ut. Därefter får Huddingeborna återigen 
möjlighet att säga sitt, från mitten av okto-
ber till mitten av december, förutsatt att 
beslutet inte skjuts upp. 

Utställningen visas på biblioteken och 
i tekniska nämndhuset på Sjödalsvägen. 
Översiktsplanen presenteras också under 
demokratidagarna 14–18 oktober.

– Det kommer att finnas personal på 
plats vissa dagar, säger Maud Enquist och 
understryker att materialet också ska fin-
nas tillgängligt på kommunens webbplats.

Den nya översiktsplanen är tänkt att 
klubbas i fullmäktige hösten 2014.

text & foto mik ael jeppe

fotnot: Det finns mer information på hud-
dinge.se/oversiktsplan

ny chans 
att tycka till 

om framtidens
Huddinge
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samarbete

Asli Akin, Sisli i Istanbul, och Hakan Kumdereli, Tarsus, framför kommunhuset vid 
projektstartsmötet i Huddinge i augusti.

bättre kommunal service med 
svenskt-turkiskt samarbete

Huddinge kommun har 
inlett ett spännande samar-
bete med fyra kommuner i 
Turkiet.

fokus ligger på målstyr-
ning, uppföljning och utvär-
dering av kommunal service.

– Vi kan inte jämföra det vi gör i vår 
kommun med andra kommuners pre-
stationer eftersom vi saknar bra nyck-
eltal av det slag ni har i Sverige. Det är 
ett problem som jag nu hoppas vi ska 
hitta lösningen på, säger Hakan Kum-
dereli, från Tarsus som har tre gånger 
fler invånare än Huddinge.

 
samarbeTeT, som bedrivs i projekt-
form och finansieras av SIDA, ska pågå 
fram till 2015. Det ingår i ett större pro-
jekt som drivs av Sveriges kommuner 
och landsting, SKL. Tjänstemän från 
Huddinge kommun ska de närmaste 
två åren träffa representanter från de 
turkiska kommunerna för att lära av 
varandra.

De ska fördjupa sig inom tre områ-
den: miljö, social service och kultur.

Projektstartsmötet ägde rum i Hud-
dinge i augusti.

– Jag är intresserad av att lära mig mer 
om hur Huddinge kommun informe-
rar invånarna och ökar medvetenheten 
i miljöfrågor som är ett nytt område 
för oss, säger Asli Akin, från Sisli, ett 
distrikt i Istanbul.

 
aNders said, Huddinge kommun, 
är projektledare:

– Vi tycker det är viktigt med en inter-
nationell utblick i vårt arbete, säger han. 
Vid sidan om styrning och uppföljning 
kommer jämställdhet och delaktighet 
att vara intressanta frågor i projektet.

Hakan Kumdereli instämmer:
– Sedan tror jag att Huddinge kom-

mun kan lära sig en del av oss om hur 
man driver en riktigt stor kommun. 
Både Tarsus och Sisli har tre gånger fler 
invånare än Huddinge.

text & foto mik ael jeppe
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Vi hjälper dig 
att stoppa  
köpkarusellen

det finns ett 60-tal alkohol-
serveringstillstånd i Hud-
dinge.

för att minska fylla och 
bråk och stödja en positiv 
krog- och restaurangkultur 
ordnas varje år särskilda ut-
bildningar i ansvarsfull 
alkoholservering.

utbildningarna anordnas på 
flera platser runt om i landet 
och är i dag ett villkor för att 
nattöppna krogar i Huddinge 
ska få nya alkoholserverings-
tillstånd.

STAD-utbildningen, som den kallas, är 
sedan juni i år obligatorisk för nattöppna 
krogar med nya tillstånd. 
Det innebär att alla 
som anmäls som 
serveringsan-
svariga måste 
gå utbild-

ningen för att krogen ska få servera alko-
hol efter midnatt. 

– Min bedömning är att det är gan-
ska lugnt på Huddinges krogar, men vi 
rekommenderar ändå att både serve-
ringspersonal och vakter går utbildningen, 
säger Per Claug, alkoholhandläggare i 
Huddinge kommun.

STAD-utbildningen arrangeras tillsam-
mans med andra Södertörnskommuner 
och polisen. Den spänner över två dagar 
och innehåller allt från alkohollagen och 
alkoholens medicinska effekter till poli-
sens insatser på krogen, förebyggande 
arbete mot narkotika och avsnitt om 
lagom berusningsnivå.

– Stor tyngd ligger på konflikthantering 
och praktiska tips, säger Per Claug och 
tillägger att det anordnas en liknande 
utbildning för studentpubarnas personal.

syfTeT med utbildningen är att minska 
våld och skador relaterade till alkohol och 

droger och att förhindra att det serveras 
alkohol till den som är under 18 år 

och till redan berusade kroggäster.
– I avsnittet om narkotika får 
krogpersonalen lära sig tecken 
på om någon är drogpåverkad. 
Men det handlar också om 
förebyggande arbete som för-
bättrad belysning på toaletter 
och att fundera på vad mycket 
spring in och ut från krogen 
kan stå för. Efter en viss tid kan 
man fundera på om utgång 
ska betyda hemgång, säger Per 

Claug.
Det ordnas också riktade nar-

kotikautbildningar till krogperso-
nal. Per Claug berättar också att det 

finns lokala krögarråd som samlas 
och diskuterar problem och möjlig-

heter i området där de verkar.

Alkoholhandläggare  
Per Claug.

utbildning krav 
för nya tillståndKonstantina mihaylova

Skuldrådgivare Huddinge servicecenter
Tel: 08-535 302 82
konstantina.mihaylova@huddinge.se

är vi handlar syns pengarna allt 
mer sällan eftersom de flesta 

köp görs med kort i dag. Ett kort 
kan för många bli en bottenlös 
plånbok, det syns inte hur mycket 
som har gått åt. Det blir lätt att 
köpa på sig mer än ekonomin  
tillåter.

Dagligen utsätts vi för ett enormt 
köptryck. I gratistidningar eller i 
mobilen på väg till jobb och skola 
läser vi om mode, trender, nya tek-
nikprylar med mera, som vi suktar 
efter att köpa. I brevlådan får vi 
mängder av reklam med tips på hur 
vi borde förnya våra hem genom att 
köpa just deras saker och tjänster. 

På kvällen slår vi på teven och ser 
program där vi ska rösta fram våra 
favoriter, givetvis till en viss kost-
nad. Vi uppmanas rösta inte bara en 
gång utan flera. Programmen varvas 
med reklam som uppmanar till 
vidare köp. Så rullar det på.

är pengarna börjar tryta är det 
lätt att lockas till att låna mer, 

det finns mängder av företag som 
erbjuder snabba lån till skyhöga 
räntor. Det finns en uppsjö av små-
företag som har fattat att vi behöver 
snabba cash – sms:a och du får 
pengarna på några sekunder. 

Det är också lätt att lockas till att 
handla på kredit. Det går att köpa 
skor, soffkuddar, telefoner – nästan 
vad som helst kan köpas på kredit!

Vi lever i en karusell där vi lånar, 
betalar, lånar och konsumerar. Ka-
rusellen slutar snurra när skulderna 
har gått till Kronofogden och då är 
det lite för sent. Hör av dig till oss 
om du vill få hjälp med att stoppa 
karusellen! n

N

N

konsument

text & foto mik ael jeppe
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det ökande antalet vildsvin 
ställer till med en hel del be-
kymmer för Huddingeborna.

omkullvälta soptunnor och 
sönderbökade gräsmattor och 
komposter är en vanlig syn i 
exempelvis lyckåsen i länna.

Vildsvinens framfart inne-
bär också stora kostnader för 
lantbruket.

Huddinge kommuns viltvårdare Magnus 
Vikström berättar att många dessutom 
upplever vildsvinen som obehagliga.

– Antalet vildsvin ska regleras genom 
bland annat jakt, men vi har också köpt in 
en fälla av det slag som används med stor 
framgång i Södertälje, säger han.

Magnus Vikström är den man ska kon-
takta vid problem med vildsvin. Han får så 

gott som dagligen in klagomål på vildsvi-
nens framfart från markägare och arren-
datorer.

– Vildsvinen är ett växande problem men 
det finns ingen anledning att vara orolig 
för att bli attackerad. Vildsvin är skygga 
nattdjur så risken för att stöta på dem är 
liten, däremot vaknar vi upp till en hel del 
förstörelse, säger Magnus Vikström.

VildsViN får jagas året om. Undantaget är 
perioden 15 februari–16 april då det inte är 
tillåtet att jaga vuxna vildsvin. Jaktlag, som 
arrenderar mycket mark av kommunen, tar 
själv hand om avskjutningen, den som får 
in ett vildsvin på tomten får dock inte ta 
saken i egna händer.

– Nej, absolut inte. Det finns särskilt utbil-
dade jägare för detta. Men att skjuta djur i 
ett villaområde, när det är mörkt dessutom, 
innebär alltid en ökad risk och därför har vi 
köpt in en fälla som komplement. Den slår 

igen när kultingar kliver in i den.
Han berättar att vildsvinen förstör åker-

mark för stora belopp.
– Uppbökandet kan leda till att jord följer 

med ensilaget vilket i sin tur kan leda till 
sjuka kor och sämre mjölkkvalitet, säger 
Magnus Vikström.

För att öka förutsättningar för en livs-
kraftig och kontrollerad vildsvinsstam 
anpassad till regionala och lokala förut-
sättningar har länsstyrelsen tagit fram en 
förvaltningsplan för Stockholms län. Hud-
dinge kommun har anslutit sig till den.

– Syftet är att ge bland annat markägare, 
lantbrukare, jägare och allmänhet vägled-
ning vid förvaltning av stammen så att ska-
dor och trafikolyckor kan undvikas, säger 
Magnus Vikström.

text & foto mik ael jeppe

fotnot: Magnus Vikström nås via  
kommunens växel, 08-535 300 00.

fälla nytt vapen 
mot vildsvinen

Huddinge kommuns viltvårdare Magnus Vikström framför fällan som kommunen har köpt in för att hålla vildsvinsstammen i schack.

nyheter
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kultur

i år är Huddinge med i det populära tv-programmet  
Körslaget. Kören leds av sångerskan sonja aldén.
– Visst vore det roligt om resan blir lång men det är  

inte avgörande för mig. det viktiga är att göra ett så bra 
framträdande som möjligt, att beröra och underhålla.

Sonja leder Huddinge i Körslaget

onja Aldén är uppvuxen i Hud-
dinge och minns den tiden med 
glädje.

– Huddinge är hemma för mig och det 
ska bli jättekul att genom Körslaget få ge 
tillbaka lite av den glädje jag kände under 
min uppväxt i kommunen.

Sången har alltid spelat en central roll 
i Sonjas liv. Redan som liten sjöng hon 
mest hela dagarna och på lågstadiet bör-
jade hon sjunga i kör. Från årskurs 4 till 
9 pendlade Sonja från Fullersta till Adolf 
Fredriks musikskola i Stockholm.

– Det var långa dagar men väldigt roligt 
och jag är tacksam att jag fick möjlighet 
att få den utbildningen.

uNder sKolåreN gav hon en rad 
konserter med olika körer, bland annat 
i Globen, och tillsammans med stora 
artister som Håkan Hagegård. Sedan 
följde ekonomisk linje och yrkesmusik-
linjen på Södra latin. 

Ett genuint intresse för sång och 
musik, utbildning och engagemang hos 

bland andra Wallmans Salonger och À la 
carte Teatern i Huddinge har lagt grun-
den till en karriär som gjort henne såväl 
känd som folkkär.

– Jag är otroligt glad och tacksam att 
jag kan hålla på med musik på heltid. Jag 
följer min magkänsla och har tackat nej 
till många saker på vägen, för mig är det 
viktigt att vara sann mot mig själv, säger 
Sonja Aldén som ett par gånger tidigare 
erbjudits en plats i Körslaget.

– Då tackade jag nej för jag vet hur 
mycket tid och vilket engagemang som 
krävs och då kunde jag inte gå in för det 
till 100 procent, säger Sonja och berät-
tar att när hon nu blev tillfrågad igen 
stämde allt.

Kommunikation och bra samspel ska 
vara Sonjas och körens ledstjärnor.

– Det är tittarna som röstar och mitt 
mål är att få till ett framträdande som 
berör och engagerar, säger Sonja Aldén 
och uppmanar alla Huddingebor att 
rösta fram sin kör till seger.

text & foto k ristina eder

Linda är barndomskamrat till Sonja och tog med sig sina döttrar för att höra Sonja 
sjunga och få en autograf.

S
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kultur kultur

Sonja leder Huddinge i Körslaget

Sonja Aldén uppträdde på Sjödalstorget för 
att locka folk till audition inför Körslaget.
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nyheter

Lite om priser och 
stipendier

arbetsstipendium: Du ska arbeta inom 
ett konstnärligt område och arbetet 
ska vara bra för Huddinge kommun. 
Stipendiet på 60 000 kronor ges till en 
eller flera personer.

stora kulturpriset: Delas ut till någon 
som gjort något bra för kulturen i Hud-
dinge. Det kan vara en ledare eller en 
grupp som får priset. Priset är på  
20 000 kronor.

Karin boyes litterära pris på 25 000 
kronor delas ut av Huddinge bibliotek 
och Boyesällskapet till författare som 
verkar i Karin Boyes anda. Det är ett 
plus om författaren är verksam i Hud-
dinge.

stora idrottspriset: Delas ut till någon 
som gjort något bra för barn, ungdomar 
eller föreningsledare. Det kan vara en 
ledare eller en grupp som får priset på 
20 000 kronor.

årets ideella insatser: Delas ut till 
någon som gjort något som är nytt och 
påhittigt och som är bra för många olika 
människor. Det finns ett pris för barn 
och ungdom och ett för vuxna. Priset är 
på 10 000 kronor i varje kategori.
På kommunens webbplats finns ansök-
nings- och nomineringsblanketter för 
nedladdning. Det finns också blanketter 
i Huddinge servicecenter i kommunhu-
set på Kommunalvägen. 
mer info på huddinge.se/priser 

behöver du pengar för att 
kunna avsluta ett konstnärligt 
verk? Tycker du att ledarna i 
barnens idrottsförening bör 
uppmärksammas lite extra? 
eller känner du någon som 
gjort något nytt och påhittigt 
som är bra för många  
människor?

fram till 30 september kan 
du påverka vilka eldsjälar som 
ska få Huddinge kommuns 
olika stipendier och priser. 

Vinnarna avslöjas på Hud-
dinge glöder-galan i 

december.

Huddinge kommun 
delar årligen ut flera 
kultur- och idrottspriser, 
men också ett arbetssti-

pendium. Gemensamt för 
både priser och stipendium 

är att det ska finnas någon form av 
Huddingekoppling till antingen pristagare 
eller det de har skapat eller åstadkommit.

– Det här är ett sätt för oss att ge tillbaka 
något till alla fantastiska eldsjälar inom 
kultur, idrott och föreningslivet i stort, 
säger Tove Sandahl, kultursekreterare i 
Huddinge kommun.

 
HuddiNge kommuns arbetsstipendium 
ger personer eller grupper möjlighet att 

ägna sig åt konstnärligt skapande. Stipen-
diet är öppet för alla konstformer, exempel-
vis måleri, möbeldesign, video, scenkonst 
och dans. 

– En jury med representanter från kultur- 
och fritidsnämnden avgör hur de 60 000 
kronorna ska fördelas, säger Tove Sandahl 
och berättar att arbetsstipendiet bygger på 
att man själv ansöker medan övriga priser 
baseras på inlämnade förslag från Hud-
dingeborna.

 
sTora KulTurPriseT på 20 000 kro-
nor ges till någon som gjort något extra för 
kulturen, medan Karin Boyes litterära pris 
på 25 000 kronor uteslutande delas ut till 
författare som verkar i Boyes anda. 

– Skillnaden mellan arbetsstipendiet och 
Stora kulturpriset är att stipendiet är ett 
stöd till något som pågår just nu, medan 
kulturpriset premierar en tidigare insats, 
säger Tove Sandahl.

Stora idrottspriset delas ut till profiler 
inom idrotten som gjort något bra för barn 
och ungdomar. 

Priset Årets ideella insatser premierar 
eldsjälar i en vidare bemärkelse.

Olika juryer lyfter tre nomineringar i 
varje kategori. Vinnarna utses sedan på 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
i november, men namnen avslöjas först i 
december på galan för Huddinges många 
eldsjälar – Huddinge glöder. Pristagarna 
presenteras också för Huddingeborna 
genom utställningar och framträdanden 
av olika slag.

mik ael jeppe

Se besluten på webben

vem vill du ge kommunens 
idrotts- och kulturpriser?

Kom med 
förslag 
senast 30 
september!

Vad är VaCKrasT i Huddinge? Varje år delar 
Skönhetsrådet ut ett pris till en byggnad eller an-
läggning som bidrar till att göra Huddinge vackert. 
Nominera något du tycker är vackert senast den 27 
september. Miljöpriset på 10 000 kronor delas ut 
till en person, grupp eller boende som gjort en be-
tydande insats för Huddinges natur och miljö. No-
minera senast den 10 oktober. Nominerar till båda 
dessa priser gör du enklast på huddinge.se/priser

Fler sköna priser
KommuNfullmäKTiges sammanträden direktsänds på  
huddinge.se/live och i Comhems kabel-tv-nät. Sammanträdena 
börjar kl. 18 men sändningarna drar igång redan kl. 17.40 med 
intervjuer. Snabbprotokoll med kvällens beslut finns dagen 

efter på huddinge.se. Det går också att se sänd-
ningarna i repris. fullmäktige sammanträder 
närmast måndagen 7 oktober kl. 18 i sessions-
salen i kommunhuset på Kommunalvägen 28. Alla 
är välkomna att följa sammanträdet på plats.
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PÅ GÅNG
fullersta gård
utställningar och aktivi-
teter på fullersta gård, 
fullersta gårdsväg 18.  
mer info: fullerstagard.se.
• fullerstagruppen – alter-
nativkulturen återuppstår 
på Fullersta gård under 
kulturarvsmånaden i septem-
ber. Fullerstagruppen var på 
mitten av 70-talet och 30 
år framåt Huddinges svar på 
proggen och punken. 
För den som vill friska upp 
minnet eller för den som 
undrat vad de höll på med 
men aldrig vågat fråga finns 
nu chansen. Fullerstagrup-
pen ställer ut skivor, textil, 
musik, film, affischer och 
mycket mer. Personerna    
från gruppen medverkar  
med levande musik och 
föredrag. Mer info: fullersta-
gard.se. 
• fullersta, vem där? En 
fotoutställning av konstnären 
Helena Byström. Utställning-
en pågår till och med 13/10.
• skolminnen från Tomtber-
ga. Visning av bland annat 
skolaffischer från Litografiska 
museet. Pågår 1–30/9.
• drop-in för alla åldrar 
på lördagar i september kl. 
12–16. Konstverkstaden er-
bjuder workshops med olika 
teman för barn, ungdomar 
och vuxna. Tema: Arkitektur, 
vi bygger framtidens Fuller-
sta i Konstverkstan.
• 15/9 & 22/9: fullersta 
gårds grannar – arkitek-
turvandring i 1800-talet, 
1900-talets framväxande 
samhälle, miljonprogram och 
nutidens arkitektur. Vand-
ringen startar och slutar vid 
Fullersta Gård och är cirka 
3 km lång. Kl. 13. Guide är 
Cecilia Sagrén. 
• Konstverkstaden erbju-
der workshops för vuxna 
på torsdagar hela oktober. 
Tema: Artist`s books.

september
• mitt flemingsberg – en 
fotoutställning av sami 
friman, Flemingsbergs kyrka, 
Diagnosvägen 14-16. Utställ-
ningen pågår under hela sep-
tember. Sami Friman, född 
1972, växte upp och gick i 
skolan i Flemingsberg.  
• 14 konstnärer och Kul-
turarvet - Konstbyken i 
Konsthallen, Fullersta Bio 
Konsthall, Norrängsvägen 
1. Lördag-söndag kl. 12–16 
till och med 22/9. Fri entré. 
Arrangör: Vårby-Fittja hem-
bygdsförening och Huddinge 
Konstnärsklubb. Mer info: 
huddingekonstnarsklubb.se.

• onsdagsskådning 
i orlångens naturre-
servat.  Varje onsdags-

morgon i september träffas vi 
kl. 7 vid ridskolans parkering 
– Ågesta herrgård. Mer info: 
sfk.name.

Tisdag 9/9
• berättarcafé och invig-
ning av Världens sagor, kl. 
8, Internationella Barnkonst-
museet, Vårbyhuset, Vårby 
allé 26-30, Vårby. Alla har vi 
något att berätta! Mer info: 
ibkm.se.

• svamputflykter 
10/9, 12/9, 17/9 och 
19/9. Vi träffas i Hud-

dinges finaste svampskogar. 
I cirka 2,5 timmar kommer 
vi att njuta av vad skogen 
har att erbjuda. Ta gärna 
med fika. Tisdag 10/9 kl. 9 i 
Gladöskogen (Gladö ridstall 
p-plats), torsdag 12/9 kl. 9  
vid Balingsta gård (reservats-
parkeringen), 17/9 kl. 9 
i Flemingsbergsskogen 
(Visättra sportcenter p-plats) 
och 19/9 kl. 9 i Gladöskogen 
(Gladö ridstall p-plats).

onsdag 11/9
svenska hackare och nätets 
skuggsida, kl. 19, Segeltorps 
bibliotek, Häradsvägen 252. 
Möt journalisterna Daniel 
Goldberg och Linus Lars-
son, författare till böckerna 
”Svenska hackare. En berät-
telse från nätets skugg-
sida” och 
”Minecraft. 
Block, pix-
lar och att 
göra sig en 
hacka”.

• matsvamp – kanta-
reller, svampsås och 
armbågstacklingar. 

Föredrag i Skogås bibliotek 
kl. 19. Naturguide Richard 
Vestin talar om svamp. Be-
ställ biljetter av biblioteket 
på 08-535 348 80, 08-535 
305 00.

Torsdag 12/9
• berättarkafé på finska 
med Kerttu Jokela i Fle-
mingsbergs kyrka, Diagnos-
vägen 14-18, kl. 11–13. 

Tarinakahvila Kerttu 
Jokelan johdat-
tamana. 12.syyskuuta 

klo 11–13 Flemingsbergin 
kirkossa. Tarinakahvilassa
kerrotaan vapaamuotoisesti 
tarinoita ilman rekvisiittaa. 
Kahvitarjoilu. 
• filmvisning för de yngre i 
Folkets hus, Sjödalstorget 1 i 
Huddinge Centrum, kl. 18.
Mer info:  huddingefolkets-
hus.se. Fri entré. Arrangörer: 
Huddinge kommun och 
Folkets hus.

fredag 13/9
sagostund i skogås biblio-
tek kl. 10, Skogåstorget 7-9.

lördag 14/9
• Jazzcafé i Huddinge 
Folkets hus, Sjödalstorget 
1 i Huddinge centrum. Mer 
info: huddingejazz.se.
• Nasreddin Hodja på 
barnkonstmuséet, Vårby 
bibliotek, Vårby Allé 26-30, 
kl. 13.30–14.30. Fikret 
Ceşmeli spelar, sjunger och 
berättar.
• Kulturarvet – Stuvstakyr-
kan, Mellanskogsvägen 1-3 
kl. 11–15. Vernissage, café 
och guidade visningar av 
Stuvstakyrkan.
• Höstfest i östra Hud-
dinge – fest för hela familjen 

(Trångsund, Skogås, 
Länna), kl. 12, Vid östra 
gymnasiet och IP, Kvar-
tettvägen 1. 

1–30/9

Sami Friman.

Fullerstagruppen.

1–30/9 Sami Friman.

Kulturarvsmånad i september:
huddinge.se/Kulturarv
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retrobiblioteket
Retrobiblioteket, huvudbibli-
oteket, Kommunalvägen 28 A 
Veckans radioklassiker, 
klassiska radioteaterföreställ-
ningar från Radioteaterns 
arkiv. Varje fredag kl. 12.15. I 
samarbete med Radioteatern.
• Onsdag 18/9: Karl-olof 
andersson berättar om  
Per Anders Fogelström,  
kl. 18.30, Fri entré men biljett 
behövs. Boka eller hämta  
08-535 305 00.
• Måndag 21/10: den 
rätta sortens grabbar – den 
svenska pojkboken. Kl. 18.30, 
Magnus Öhrn, forskare i lit-
teraturvetenskap vid Stock-
holms Universitet, berättar 
om den svenska pojkboken 
från 1800-talet fram till 
1950-talet.
• Lördag 26/10 kl. 13: 
åkerbo, det röda huset 
på Hörningsnäsvägen. Möt 
illustratören och författaren 
Annika Huett, aktuell med 
barnboken ”Åkerbo” som 
handlar om 7-åriga Gitta från 
Huddinge. 
• Onsdag 30/10 kl. 18.30: 
Jessica Kolterjahn berättar 
om sin senaste roman som 
är en litterär fantasi om Karin 
Boyes år i Berlin. 
• Tisdag  5/11 kl. 
18.30: ulrika 
Knutsson om 
fogelstad-
gruppen. 
Ulrika Knut-
son, journalist, 
författare och 
kritiker berättar om 
kvinnorna på Kvinn-
liga Medborgarskolan vid 
Fogelstad. 
• Onsdag 20/11 kl. 18.30:
svenska deckare – från 
guldålder till realism. Lotta 
Olsson, journalist och kritiker 
på Dagens Nyheter, berättar 
om deckarens framväxt och 
guldåldern på femtiotalet.

teater slÁva
barnsöndagar på 
Teater sláva. I Ton-
salen på Kyrkogårds-

vägen 3. 22/9 & 6/10 kl. 14: 
”Eldfågeln”. För alla över 3 
år. 20/10 kl. 14: ”Fabula Sto-
rytelling”. För alla över 3 år. 
10/11 & kl. 14 och 16: ”Tänk 
om ...”. För alla över 3 år. 
17/11 kl. 14: Glej Ljubljana: 
”Hur Jaromir sökte lyckan”. 
24/11 kl. 14 och 16 ”Tänk om 
...”. För alla över 3 år. 1/12 kl. 
14: Charlies unge med Panto-
mimteatern. Charlie Chaplins 
stumfilmsklassiker får liv på 
teaterscenen. Från 6 år. Pris: 
40 kr, biljetter på tickster.
com. Arrangörer: Teater Sláva 
och Huddinge kommun.

september
14/9 & 15/9
Workshops i stämsång och 
fysisk teater med Teater Sláva
Tonsalen, Kyrkogårdsvägen 
2. Information och anmälan: 
info@teaterslava.org eller  
08-551 705 17.

söndag 15/9
• skridskoskola/konståk-
ningsskola för nybörjare eller 
fortsättning kl. 14.45–15.45, 
Björkängshallen B-hallen. 

Pris: 850 kr, Arrangör: 
Svea Konståknings-
klubb. Mer info: 
sveakk.se.     
• Caféverksamhet 
med musik i Fle-

mingsbergs kyrka kl. 
13–18, Diagnosvägen 

14-16. Information: Anu 
Ritjarvi, 08-588 698 25.

Tisdag 17/9
• läsCafé – sjunk ner i en 
bok på Skogås bibliotek, 
Skogåstorg 7-9, kl. 16–17. Du 
tar med dig boken du vill läsa 
eller väljer ut något i bibliote-
kets hyllor. Biblioteket bjuder 
på fika. Fri entré.

• leif Zern på flemingsbergs 
bibliotek kl. 18.30, Röntgen-
vägen 17. Leif Zerns senaste 
bok ”Kaddish på motor-
cykel” beskriver hans 
judiska uppväxt 
på söder i Stock-
holm efter andra 
världskrigets slut. 
Fri entré.

onsdag 18/9
• internetakuten kl. 
11, Flemingsbergs bibliotek, 
Röntgenvägen 17 och Huvud-
biblioteket, Kommunalvägen 
28 A, kl. 15. För dig som vill 
komma igång med Internet 
eller behöver lite hjälp på 
vägen. 
• ”en härlig kväll” – kultur-
kväll i Huddinge Folkets hus 
kl. 19, Huddinge centrum. 
Café med lättare maträtter 
från kl. 18. Fritt inträde.  
Arrangör: Folkets hus. Mer 
info: huddingefolketshus.se. 

Torsdag 19/9
lyckopiller – om frön och 
sådd, ett föredrag av Ulla 
Hasselmark, kl 19, Huddinge 
Folkets hus, stora salen, Hud-
dinge centrum. 

lördag 21/9
• mer kärlek tack! 
Friteatern på Skogås 
bibliotek kl. 13. En 

färgstark pjäs med musik och 
sång. Cirka 25 minuter. Fri 
entré, boka och hämta biljett 
på Skogås bibliotek,  
08-535 348 80.
• europeiska Trafikantveck-
an med musikunderhållning 
och enhjulingsföreställning 
på Sjödalstorget i Huddinge 
centrum kl. 11 och 14. Mu-
sikteater Gulasch från Norrkö-
ping spelar klimatsmarta låtar 
och ger tips om hur vi kan 
leva mer hållbart i vardagen. 
Har du något enklare fel på 
cykeln? Ta med den till mo-
bila cykelverkstan och få det 
fixat, helt gratis! 

• finsk kulturarvs-
dag hos Huddinge 
Finska förening kl. 

13–16, Ungzon Flemingsberg, 
Röntgenvägen 15. Dans 

till levande musik med 
Duo Aave från Fin-
land. I kaféet serveras 
karelska piroger och 
annat gott. Utställ-

ningar, med mera. Ar-
rangör: Huddinge finska 

förening
Perinnepäivä Huddingen Suo-
malaisella Seuralla Lauantaina 
21 syyskuuta, Flemingsbergin 
Vapaa-ajantalolla Ung Zon, 
Klo 13–16. Tanssia elävän 
musiikin tahtiin, soittamassa 
Duo Aave Suomesta. Kah-
vilassa myydään karjalan-
piirakoita ja muuta hyvää. 
Näyttely suomalaisen seuran 
historiasta, jäsenlehti Tuule-
tin, akvarellimaalauksia sekä 
käsitöitä.

söndag 22/9
• öppet hus hos konstför-
eningen bellis kl. 12–15, 
Spelvägen 14, Trångsund
Prova på solfärgning och 
decoupage. Materialkostnad 
tillkommer. Mer info: bel-
liskonst.se.
• starka minnen – Visning 
av ågesta kärnkraftverk och 
balingsta kvarn. Kraftens 
kulturarv uppmärksammas i 
två energiladdade föredrag 
på plats vid dessa tekniska 
underverk från skilda epoker. 
Samling kl. 10.15 vid Ågesta 
kärnkraftverk där Fredrik 
Krohn berättar historien 
bakom kärnkraftverket. Kl. 
11 går bussen bakåt i tiden 
till Balingsta kvarn där Klas 
Hellström från Huddinge 
hembygdsförening tar vid. 
Gratis buss går från Huddinge 
station kl. 10. Föranmälan till 
Katarina Borg på 08-535 317 
24, katarina.borg@huddinge.
se. Arrangör: Huddinge Hem-
bygdsförening.

PÅ GÅNG
Om inget annat anges gäller fri entré. Biljetter kan oftast  

bokas på huddinge.se/boka eller via Huddinge servicecenter, 
tfn 08-535 300 00, kommunhuset, Kommunalvägen 28.
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För mer utförlig information om programmen – och för ännu fler aktiviter  
– se huddinge.se/event. Evenemangstips skickas till Information Huddinge,  
141 85 Huddinge eller anmäls direkt på huddinge.se/event.

För mer utförlig information om programmen – och för ännu fler aktiviter  
– se huddinge.se/event. evenemangstips skickas till Servicecenter,  
141 85 Huddinge eller anmäls direkt på huddinge.se/event.
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måndag 23/9
• öppet hus på bibliote-
ket och ungzon kl. 15–21, 
Flemingsbergsbibliotek och 
Ungzon, Röntgenvägen
15–17. Kom och berätta, och 
dela dina Flemingsbergsmin-
nen med andra i vårt 
berättarkafé. Fotout-
ställning, artiklar, be-
rättelser, café med 
musik och filmer 
från förr. Fri entré, 
ingen biljett krävs.
• Har du sett kon-
sten i flemingsberg? 
Konstvandring med Håkan 
Bull kl. 17.45, Flemingsbergs 
bibliotek,
Röntgenvägen 17. Fri entré.

Tisdag 24/9
bilismens kulturarv, Folkets 
hus, Sjödalstorget 1 i Hud-
dinge centrum kl. 18–20.
En föreläsning om 1900-ta-
lets stora förändringar i takt 
med bilsamhällets framväxt 
med Olle Wilson.  

25/9 & 29/9
smedjan och tunnbinde-
riet vid Björksättra gård kl. 
10–13. Vägbeskrivningar och 
mer info: hhbf.se.

onsdag 25/9
berättarcafé på skogåsbib-
lioteket kl. 19–21, Skogås 
torg 7-9. Kom och berätta 
eller lyssna. Ingrid Sjökvist 
från föreningen Liv i Sverige 
inleder och fördelar ordet. 
Det bjuds på kaffe/te. Fri 
entré, ingen biljett krävs.

fredag 27/9
morfis på Teater sláva, Ton-
salen kl. 19, Kyrkogårdsvägen 
2. Albumaktuella Morfis bju-
der på balkan, klezmer och 
afrobeat med sträng och blås. 
Entré 100 kr (ordinarie pris), 
50 kr för studerande/pensio-
närer. Biljettbokning: 
info@teaterslava.org eller  
08-551 705 17.

lördag 28/9
• 1000 meter konst – ut-
ställningen med himlen som 
tak kl. 11–15. Utställningen 
sträcker sig längs parkvägen
från Huddinge station till Ful-
lersta Gård och Fullerstapar-

ken, där visas Slang Art 
Festival – installationer 

gjorda av konstnä-
rer från Huddinge 
konstnärsklubb. På 
Fullersta Bio invigs 
en utställning av 

konstnären Ingela 
Ung kl. 12.30. 

• äntligen lördax på folkets 
kus kl. 13–14.30, Sjödalstor-
get 1 i Huddinge centrum. 
På scen: J&J Jazz. Fri entré. 
Arrangörer: Studiefrämjandet, 
Huddinge Folkets husförening 
och Huddinge kommun.
• guidad tur bland Vårbys 
fornlämningar – Vårby Gård, 
28-29 september. Guidade 
turer av ungdomarna i om-
rådet.

• Tervetuloa Tarina-
kahvilaan – Kertoma-
an ja  kuuntelemaan 

tarinoita. Tarinakahvilassa 
voi kertoa kaikenlaista, mitä 
mieleen juolahtaa, mitä on 
tapahtunut itselle tai jollekin 
toiselle. Vetäjä: Kerttu Jo-
kela. Skogåsin kirjasto: 28/9, 
27/10, 23/11. Klo 13–15.

söndag 29/9
dollans dagis – dock-
teatern Tittut. På 
Magasinet, Gårdsvä-

gen, Segeltorp kl. 11. Från 
2 år. Pris: 40 kr, biljetter på 
boka@segeltorpkultur.se.

måndag 30/9
Konstvecka hos galleri lyk-
tan, Skogås centrum, kl. 12: 
Guidad visning av Artfenix 
konst – målgrupp pen-
sionärer. Kl. 18.30: ”Estetisk 
kommunikation och koncept-
konst” – föreläsare Estuardo 
Barrios Carrillo. Mer info: 
lyktan.net.

oktober
lördag 5/10

Cirkus strada dockte-
ater kl. 10 i Flemings-
bergs kyrka, Diagnos-

vägen 14-16. En tokrolig 
föreställning där vi får följa 
musikclowners repetitioner, 
trapetsparet Fågels trixnum-
mer och atleten Herr Stark. 
Finskt tal. Kontakta kyrkan 
för vidare info om bokning, 
08-588 697 00.

söndag 6/10
• barnsöndag i Tonsalen på 
Kyrkogårdsvägen 3, kl. 14. 
Teater Sláva ger Eldfågeln. 
För alla över 3 år. Pris: 40 
kr, biljetter på tickster.com. 
Arrangör: Teater Sláva och 
Huddinge kommun.

• Kanelbullens 
dag i Paradiset kl. 10 
– vandring i reservatet 

och fika. Mer info: frilufts-
framjandet.se/huddinge.

måndag 7/10 & 18/11
• Vad alla bör veta om läs- 
och skrivsvårigheter i en 
digital värld, kl. 19, Skogås 
Bibliotek, Skogåstorget 7-9. 
Författaren Torbjörn Lund-
gren föreläser om språket, 
skriften, tänkandet och 
om läs- och skriv-
svårigheter.
• Konsert 
med Kultur-
skolan kl. 
18.30–19.30, 
Huvudbibliote-
ket, Kommunal-
vägen 28 A. Kom och 
lyssna!

onsdag 9/10
en kväll om dyslexi för dig 
som är förälder, pedagog 
och för dig som vill veta 
mer. Huvudbiblioteket kl. 
18.30, Kommunalvägen 28 
A. Kerstin af Malmborg från 
Dyslexiförbundet FMLS och 
logoped Camilla Öberg berät-
tar om dyslexi och Maria 
Wellros om sin bok ”En kamp 
om kunskap”. Fri entré men 
föranmälan behövs på  
08-535 305 02.

lördag 12/10
ekologisk mat för barn & 
unga i förskola och skola. 
Daina Måsviken, Ekoskolan, 
berättar om arbetet med 
att höja andelen ekologiska 
livsmedel i kök på förskolor 

och skolor. Kl. 13.00, 
Huvudbiblioteket, 

Kommunalvägen 
28 A. 

fredag 25/10
möt Jan guillou 
– Brobyggarna 
kl. 13, ABF Hud-

dinge, Blå salen, 
Kommunalvägen 

26. Brobyggarna är 
den första delen i Jan Guil-

lous nya romansvit om det 
stora århundradet.
 november
lördag 9/11

Nasse hittar en stol 
– Teatertrix på Skogås 
kulturskola, Storvrets-

vägen 60, kl. 13. Från 3 år. 
Pris 40 kr, säljs på tickster.
com eller via kommunens 
servicecenter.

måndag 25/11
Träffa björn af Kleen kl. 
19, Trångsunds biblio-
tek, Trångsunds torg 5. 
Journalisten Björn af 

Kleen är mest känd för 
hyllade boken ”Jorden de 

ärvde” om den svenska adeln, 
besöker Trångsunds bibliotek.



PÅ GÅNG
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KULTUR&NÖJE

DET äR MYCKET MER PÅ GÅNG I HUDDINGE • SE SIDORNA 25  27

Huddinges rika kulturarv 
i fokus under hel månad
riksantikvarieämbetet har 
utlyst 8 september till kul-
turarvsdag på temat ”män-
niskors mötesplatser”.
men Huddinge kommun nöj-
er sig inte med en dag utan 
väljer att satsa på aktiviteter 
under hela september månad.

det bjuds bland annat på 
proggrock på folkets Hus, 
finsk kulturarvsdag hos 
Huddinge finska förening 
och spännande visningar av 
ågesta kärnkraftverk och 
balingsta kvarn.

Dessutom återuppstår alternativkultur-
föreningen Fullerstagruppen.

Programmet, som har tagits fram och 
finns på alla bibliotek och på kommu-
nens två servicecenter, är milt uttryckt 
fullspäckat med aktiviteter.

– Och ändå har vi bara fått med en 
bråkdel av allt som händer, säger Kata-
rina Borg, kultursekreterare i Huddinge 
kommun.

ruNT om i Europa anordnas varje år 
kulturarvsdagar som en del av Europarå-
dets och Europakommissionens gemen-
samma program – European Heritage 
Days. 

Aktiviteterna lockar tusentals besö-
kare och syftet är att bidra till att skapa 
förståelse och intresse för kulturarv och 
kulturmiljöer. 

– Huddinge fyller 150 år och då vill vi 
passa på att lyfta en del av allt som finns 
och händer i folks vardag och som är en 

del av vårt kulturarv, säger Katarinas Borg 
och fortsätter:

– Vi pratar om fysiska föremål och plat-
ser men också om berättelser och tradi-
tioner.

Nästan alla aktiviteter i programmet är 
kostnadsfria för Huddingeborna, men det 
finns undantag, bland annat Leve Proggen 
i Folkets Hus och Morfis på Teater Sláva.

– Det här är ett första försök. Ingenting 
är bestämt ännu men jag hoppas på en 
fortsättning även nästa år, säger Katarina 
Borg.

mik ael jeppe

fotnot: Det finns mer info om kultur-
arvsmånaden på huddinge.se/kulturarv 
och på facebook.com/huddingekultur. 
Programmet finns att hämta på bibliote-
ken, i servicecenter och i Folkets Hus. Läs 
också mer på evenemangssidorna 26–27.

staffan Hellstrand 
ocH adam tensta  
till Huddinge
Våga bry dig! en insamlings-
turné om demokrati och 
mänskliga rättigheter. 

Staffan Hellstrand uppträder 
med sina sånger och Adam 
Tensta berättar om sitt liv och sitt 
samhällsengagemang. Samtal och 
frågor. Möjlighet att förhands-
rösta inför kyrkovalet 15/9.  
• Måndag 9/9 kl. 18 i Flemings-
bergs kyrka.  
• Lördag 14/9 kl. 13, Klockargår-
den, Kommunalvägen 21. 
 • Söndag 15/9 kl. 13, Mariakyr-
kan, Skogåstorget 10. 

9 & 14–15/9 staffan Hellstrand och adam Tensta uppträder 
på temat demokrati och mänskliga rättigheter.


