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Ledare

Jag vet inte om ni också har gjort det. Träffat 
ett eller annat barn som drömmer om att snart 
få bli vuxen så att hen själv kan bestämma när 

det är dags att gå och lägga sig. 

Men sedan då. När vi blivit vuxna. När vi själva kan 
avgöra när vi släcker lampan på kvällen men för 
länge sedan slutat tycka det var särskilt viktigt – 
vem bestämmer då över vardagen? Algoritmerna på 
sociala medier? En dominerande familjemedlem? 
Hunden som vill ut? 

Och vilka saker i vår omvärld kan vi faktiskt 
påverka? En hel del, faktiskt. Om vi talar om 
sådant som händer lokalt. Vi kan alla vara med och 
bestämma över en hel del av den samhällsservice vi 
utnyttjar, på olika sätt och i olika perioder av livet. 
Om vi väljer att engagera oss politiskt. 

Litegrann om hur det är att arbeta politiskt berät-
tar vi i det här numret av Tutan. Eftersom jag ofta 
träffar politiker i mitt jobb har jag efterhand blivit 
allt mer tacksam gentemot dem och vill passa på 
att ge dem lite beröm.

Våra förtroendevalda är högst engagerade med-
borgare, oavsett parti. De kan vara tandläkare, 
byggjobbare, lärare, ha egna företag eller vad som 
helst till vardags. På sin fritid arbetar de med 
politik. När vi andra streamar Netflix-serier läser 
de beslutshandlingar som handlar om saker som 
påverkar din och min vardag i kommunen. Jag 
är imponerad av deras driv och engagemang, av 
att de på riktigt vill se förändring och utveckling 

av Nykvarn. Här i Nykvarn är politikerna dess-
utom lösningsorienterade och söker långsiktiga 
lösningar över partigränserna i ett samtalsklimat 
som för det mesta är gott. Tro mig, så är det inte i 
alla kommuner.

Tänk om alla medborgare under någon period av 
sitt liv testade att arbeta politiskt, förslagsvis i 
sin kommun. Då tror jag att de flesta skulle få en 
lite bättre förståelse för de frågor som diskuteras 
och som rör oss alla. Om alla hjälps åt får vi också 
bredare beslutsunderlag i politiken. Vi får unga och 
äldre, studenter, arbetslösa, lokalvårdare, ingenjö-
rer, receptionister, egenföretagare … helt enkelt en 
bra mix av människor som kan ge värdefulla inspel 
och tillföra olika erfarenheter. Bredden i männ-
iskornas bakgrund skulle göra att vi verkligen lät 
folkviljan styra.

För övrigt kan vi konstatera att det snart är vår. 
Äntligen. Och då har vi förhoppningsvis glömt bort 
att vi hankat oss fram genom ännu en pandemi-
trött vinter.

Vi syns i Nykvarn!

kommundirektör
frida.nilsson@nykvarn.se
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Tänk om alla testade att jobba politiskt 

Frida Nilsson, kommundirektör.
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Tema: Engagemang & politik 

Det är roligt att 
kunna påverka

Hur mycket makt har en politiker? Hur kul är det att jobba 
politiskt? Och varför är det viktigt att engagera sig? Tutan samlade 

kommunens politiska majoritet och opposition för ett samtal 
om livet i politiken: Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M), 

Marie Martna (MP) och Märtha Dahlberg (S). 

TexT: eva Thelander, FoTo: Jens andersson

Olika åsikter i detaljer men mycket gemensamt i 
det stora: Märtha Dahlberg (S), Marie Martna (MP), 
Gunilla Lindstedt (NP) och Johan Hägglöf (M).

En ville påverka mer än det fackliga engagemanget tillät. 
En ville stödja klimatomställningen. En ville forma det 
lokala samhället. En var arg och ville få något gjort. De 

fyra politikerna Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M), 
Marie Martna (MP) och Märtha Dahlberg (S) kanske har haft 
olika vägar in i politiken men är överens om att det är roligt 
att arbeta politiskt. Och att det behövs fler som engagerar sig. 

Blev uppdraget i politiken som ni trodde?
Marie Martna: Det blev mer än jag tänkt. Det är många frågor 
att ta ställning till och större bredd än jag föreställde mig. 

Märtha Dahlberg: Som oppositionspolitiker har jag andra 
förutsättningar, men jag håller med. Vi lär oss se det stora 
sammanhanget, hur allt hänger ihop. Jag har ägnat mer tid åt 
politik än jag föreställt mig. Men det går alltid att välja, många 
av våra medlemmar framför sina synpunkter men är inte 
aktiva annars. 

Gunilla Lindstedt: Det har absolut gett mig större möjlighe-
ter och inflytande än jag först tänkte. Det är bra att det finns 
perioder i livet när jag kan engagera mig och andra perioder 
när jag får backa. Men jag kan alltid stanna kvar i partiet. 

Johan Hägglöf: Politiken ger mig så mycket från de som bor i 
samhället och jobbar i kommunen – tankar, idéer, synpunkter. 
Vilket engagemang det finns! De demokratiska processerna 
kan ibland upplevas långsamma. Det är många som ska tycka 
till, därför tar det tid och det måste få göra det. Om vi ska enas 
om beslut som påverkar 11 000 Nykvarnsbor så är det ju bra! 

Är allmänhetens förväntningar på er makt och era 
möjligheter realistiska?
Gunilla Lindstedt: Både och. Det är inte sant att vi kan 
bestämma allt. Vissa saker kan vi självklart besluta om, annat 
är detaljer som vi politiker inte kan påverka.

Märtha Dahlberg: Det finns lagar och regler som styr. Det 
kan vara små frågor som blir stora för en invånare men som vi 
inte kan styra, till exempel tekniska frågor.

Gunilla Lindstedt: Ibland hör jag ”ska det vara så här”? Och 
jag vill gärna kunna säga ”det här fixar vi”, men det är inte 
alltid lätt. Vi kan inte detaljstyra. Vi ska peka ut riktningen och 
tjänstemännen ska utföra. Kanske vissa saker helt enkelt är 
enklare att genomföra som privatperson eller förening än som 
kommun. Det är en så stor organisation och vissa saker tar tid.

Marie Martna: Det finns ramar och begränsningar för vad 
kommunpolitiker får göra. Och det är bra att de finns, så att vi 
tvingas tänka långsiktigt.

Märtha Dahlberg: Detaljplaner tar till exempel lång tid. Det 
är många inblandade, vi har medlemsmöten i partiet där vi dis-
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”Jag brukar påminna om att du kan påverka på riktigt om 
du går med i ett parti – även om du sitter i opposition.”  

Gunilla Lindstedt

kuterar frågorna. Sedan är det andra parter som ska 
yttra sig. Till slut når vi fram till en kompromiss. Det 
är många viljor. Då är det bra det finns bestämmelser 
om till exempel strandskydd.

Gunilla Lindstedt: Alla vi politiker bor här, vi berörs 
av besluten. Synpunkterna inom Nykvarnspartiet 
spretar åt olika håll, det är mycket som ska jämkas. 
Det kräver kompromisser.

Märtha Dahlberg: När ärendet når kommunfull-
mäktige är vi ofta överens om de stora penseldragen 
över partigränserna, det är bra för Nykvarnsborna.

Johan Hägglöf: Någonstans finns bilden av att 
politiker är en annan typ av folk, jag är inte någon 
annan. Jag är skattebetalare och Nykarnsbo med 
höga krav på vad min skatt används till. Det finns 
för stor tilltro till vår makt. Vi blir uppsagda vart 
fjärde år och sedan måste vi söka nytt förtroende 
hos Nykvarnsborna. Därför är det viktigt att alla 
bidrar. Att människor inte sitter på läktaren och 
skriker – som jag själv gjorde en gång. Det här är vår 
demokrati, det är ju det fantastiska! 

Marie Martna: Jag skulle vilja att den breda proces-
sen bakom alla beslut syns mer. Det är inte bara 
vi i fronten som påverkar. Det är inte Gunilla som 
bestämmer. Det är ingen av oss som bestämmer, det 
är många synpunkter på flera nivåer som påverkar. 

Vilka är de största utmaningarna?
Marie Martna: Att så många saker ska vägas 
mot varandra.

Märtha Dahlberg: Just därför är det viktigt vi har 
medlemmar som kan tillföra synpunkter och andra 
vinklar än vad vi själva ser. En annan utmaning är att 
Nykvarn växer fort. Vi har inte ekonomiska muskler 
att göra det vi vill. Det är något vi ofta får förklara.

Gunilla Lindstedt: Ja, vi ligger under smärtgränsen 
för när det kommer in mer pengar via skatteintäk-
terna än vad som måste ut. Just nu är det mindre 
pengar som ska räcka till mycket.

Johan Hägglöf: En utmaning är att många 
uttrycker sig kategoriskt i sociala medier och inte 
tänker på att det finns en människa på andra sidan. 
Vi har rätt att bli granskade, absolut. Men inte att bli 
uthängda. Ledamöterna i kommunfullmäktige har 
läst in sig i ärenden, suttit med i flera politiska möten 
och kanske förhandlingar innan de tar beslut. Det är 
en lång process och ingen enskild person bestämmer. 
Därför är det också bra om alla går in som politiker 
en period och förstår hur det fungerar.

Märtha Dahlberg: Det är svårt att få in människor 
som engagerar sig mer. Vi har utmaningar som inte 
finns i större kommuner eftersom det bor många 
pendlare i Nykvarn som inte hinner eller orkar 
med aktiviteter på kvällstid efter jobbet. Den här 
mandatperioden har också varit svår. Pandemin har 
bromsat mycket. När ska vi ha alla diskussioner som 
är så viktiga?

Vad säger ni för att engagera fler?
Gunilla Lindstedt: Jag brukar påminna om att du kan 
påverka på riktigt om du går med i ett parti – även 
om du sitter i opposition. Vissa hävdar att sociala 
medier är en politisk arena, men alla finns inte i de 
kanalerna. Vi behöver fler som engagerar sig och nu 
när valet närmar sig är det lite lättare. Vi syns mer 
och den som känner oss privat kan tänka att ”kan 
hon, så kan jag också”. 

Johan Hägglöf: Jag frågar ofta om personen röstar 
och uppmanar den sedan att gå med i det parti den 
röstar på. Och så beskriver jag min egen resa. Jag 
hade mycket åsikter och blev arg över saker. Till sist 
insåg jag att jag kunde påverka om jag gick med i 
ett parti. Uppdraget kräver ingen särskild grundut-
bildning och är öppet för alla. Bara du bryr dig om 
samhället och vill påverka.

Är det roligt att jobba politiskt?
Marie Martna: Processen är intressant. Att diskutera 
olika vägval, ärenden och funderingar. Både inom 
vår grupp och mellan andra grupper och partier. Det 
är roligt att kunna påverka hur det blir. 

Gunilla Lindstedt: Det är otroligt givande. Det 
är kul att se när det går att göra saker och jag har 
så många värdefulla möten med människor jag 
inte pratat med förut. Jag pratar gärna, det skapar 
samhörighet i kommunen. En del är klagomål, en del 
är beröm. Jag ser klagomålen som arbetsuppgifter, 
saker vi kan försöka lösa. En annan sak är viktig: Det 
är bra stämning mellan partierna. Vi har trevligt när 
vi ses trots att vi kan ha olika synpunkter.

Märtha Dahlberg: Ja, här i Nykvarn är vi politiker 
faktiskt bra på att skilja på sak och person. 

Johan Hägglöf: För min del spelar det ingen roll vil-
ket parti människor tillhör, det är fantastiskt att de 
vill vara med. Vi kanske har olika sätt att se på saker. 
Men vi har samma mål – vi jobbar för Nykvarns-
bornas bästa. 

Tema: Engagemang & politik

Kommunstyrelsemöte i pandemitider. Bara ett fåtal på 
plats i kommunhuset, resten på hemmaplan.
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Vilken är den viktigaste frågan i valet för dig och ditt parti? Och varför valde 
du att engagera dig politiskt? Tutan lät frågan gå till gruppledarna för de åtta 

politiska partierna i Nykvarns kommunfullmäktige. 

Tema: Engagemang & politik

Anne-Marie Falk (L)
Den viktigaste frågan 

lokalt inför valrörelsen 
för Liberalerna är att barn 
och unga samt deras 
familjer ska ha en god 
kvalitet i de verksamheter 
kommunen ansvarar för. 
Det innebär ett tryggt och 
bra boende nära skola och 
annan service. Skolan ska 
erbjuda det stöd som varje 
barn behöver.

Barn med behov av 
särskilt stöd ska få det.  
Fritiden för barn och 
unga ska ge möjlighet 
för aktiviteter utomhus 
i naturen, till exempel i 
natur- och kulturreservat 
nära sjön Yngern. Gården 
Älgbostad föreslår vi som 
ett besöksmål för alla 
som är intresserade av 
en gammal gårdsmiljö 
med möjlighet till odling 
och kontakt med djur. Vi 
anser att det här är viktigt 
eftersom varje barn som 
växer upp i Nykvarn ska 
kunna utvecklas och välja 
sin väg i livet.

Jag valde att engagera 
mig politiskt för att jag 
uppfattade att det fanns 
mycket att göra för att 
Nykvarn skulle bli den 
goda kommun den har 
förutsättningar att bli. 

Lennart Ygstedt (C)
För oss i Centern är ett 

hållbart Nykvarn den vik-
tigaste frågan.

Det innebär bland 
annat god ekonomisk 
hushållning, levande 
landsbygd, hållbar skol-
utveckling och hållbar 
samhällsutveckling och 
rikt kulturliv.

Jag engagerade mig 
politiskt i samband med 
kommundelningen 1999.

Jag kände att jag ville 
vara med och påverka 
samhällsutvecklingen i 
vår nya kommun. 

Eva Wikenholm (V)
Vi inom Vänsterpar-

tiet anser att äldreomsor-
gen är den viktigaste frå-
gan, att det finns boende 
som passar alla och att 
hemtjänsten utvecklas för 
att kunna ge det stöd och 
den hjälp som behövs.

Kommunen bör också 
arbeta för att det införs 
lokalbusslinjer. Detta för 
att äldre ska klara av att 
bo i det egna hemmet så 
länge som möjligt och 
att det inte bara handlar 
om vad den enskilde har 
råd med.

Nykvarns centrum är 
en annan viktig fråga. 
I det nya centrum som 
byggs bör det finnas ytter-
ligare en livsmedelshall, 
detta för att höja konkur-
rensen och därmed sänka 
livsmedels priserna.

Jag har valt att engagera 
mig politiskt eftersom jag 
tycker att samhället har 
blivit för egocentriskt och 
pengastyrt. 

Marie Martna (MP)
Miljöpartiet vill arbeta 

för att få bort de hinder 
som finns för Nykvarns-
bor att kunna välja en 
hållbar livsstil och göra en 
hållbar livsresa där man 
mår bra hela vägen.

Det blir många frå-
gor som hänger ihop: 
bostäder, cykelbanor, 
möjligheter till friluftsliv, 
ett trivsamt centrum, 
klimatomställning och 
miljöåtgärder, hur kom-
munen kan förebygga 
psykisk ohälsa, stödja de 
som är socialt utsatta och 
mycket mer.

Vi tror att de flesta 
vill ställa om till att leva 
hållbart om det fungerar i 
vardagen, och att folk vill 
att Nykvarn ska vara en 
kommun där alla mår bra. 
Vi ska driva på för det, i 
stort som i smått, därför 
att varje åtgärd kan ha 
betydelse i längden och 
sammantaget med annat.

Jag gick med i Miljöpar-
tiet för att stödja klimat-
omställningen. Efter ett 
par år började jag delta på 
lokala medlemsmöten. Då 
blev jag snart engagerad i 
lokalpolitiken, blev tillfrå-
gad om att ställa upp vid 
nästa val och kom med i 
kommunfullmäktige. 

Johan Hägglöf (M)
Vi moderater vill att 

skatten ska gå till kärn-
verksamheten för att ge 
maximal medborgar-
nytta. Skatten är också ett 
utmärkt mått på vår för-
valtnings effektivitet.

Därför driver jag frågan 
om att sänka skatten kon-
tinuerligt varje år fram-
över. Det gör vi genom att 
ständigt ompröva det vi 
lägger våra pengar på utan 
att ge avkall på medbor-
garnyttan. Exempel på bra 
medborgarnytta är den 
satsning som Lillhaga-
skolans rektor och hennes 
sex matematiklärare gör 
för att stötta alla elever 
i den viktiga baskunska-
pen matematik. Det är 
en grund för att alla våra 
barn i högstadiet ska klara 
sig bra i fortsatta livet. 
Arbetet med valfrihet för 
framtida boende för våra 
äldre är ett annat exempel.

Jag engagerade mig 
politiskt därför att jag 
hade mycket åsikter 
och blev arg över saker. 
Till sist insåg jag att jag 
kunde påverka mer om 
jag slutade skrika från 
läktaren och istället gick 
med i ett parti. 

Mats Claesson (SD)
Den viktigaste frågan är 

att styret ska tillbaka till 
politikerna! I dagsläget blir 
vi politiker i flertalet av fall 
underrättade efter att stora 
och dyra beslut redan tagits. 
Kommunhuset är ett prakt-
exempel där majoriteten av 
oss fick läsa i LT att bygget 
skulle genomföras trots att 
det endast varit uppe i KS 
som information om önske-
mål från förvaltningen. 
Politiken blev både vilseledd 
och grundlurad! Detta är en 
fundamental demokrati-
fråga! Om inte vi politiker 
bestämmer försvinner med-
borgarnas möjligheter att få 
sina röster hörda. Om inte vi 
politiker sköter oss kan och 
SKA väljarna ge oss sparken 
i nästkommande val för att 
på så sätt få den representa-
tion de tycker kan styra 
kommunen på ett för dem 
tilltalande sätt.

Jag blev återfallspolitiker 
för att jag tröttnade på den 
förtätningshysteri som 
präglar kommunen och 
avsaknaden av politiker som 
vill stoppa det! Nykvarn ska 
vara ett samhälle med små-
stadskaraktär och inte en 
betongförort byggd på höj-
den. Jag kom hit 1965, fem år 
ung och har bott här sen dess 
och alltid älskat och trivts i 
Nykvarn på grund av att det 
varit ett fantastiskt ställe att 
växa upp i. Jag vill att dagens 
generation ska få samma 
möjligheter som jag fick. De 
möjligheterna kommer att 
förloras om vi inte tänker till 
ordentligt på vad det är för 
samhälle vi skapar! 

Karin Walin (NP)
Den viktigaste frågan 

för Nykvarnspartiet har 
funnits med från kommu-
nens början. Att alla frå-
gor ska lösas på de bästa 
sätten utifrån Nykvarns 
alldeles egna förutsätt-
ningar genom att vi foku-
serar till 100 procent på 
praktiska lösningar. 
Nykvarnspartiets fokus är 
att stärka kommunens 
kärnverksamheter: skola 
samt vård och omsorg. De 
största och viktigaste 
verksamheterna i kom-
munen. En prioritering är 
utökning av platser för 
äldre med särskilda 
behov, SÄBO. Satsningar 
på förskolan för att 
minska antalet barn i 
grupperna samt att ny 
förskola byggs i Bergtorp. 
Nollvision för hemmasit-
tare prioriteras genom 
ungdomscoacher och 
stödverksamhet för famil-
jer. Nykvarnspartiets mål 
är att boende i Nykvarn 
kan känna trygghet med 
att de får mest kvalitet för 
sina skattepengar. Håll-
barhetsperspektivet med 
miljöpolicy och miljömål 
ger oss riktlinjer och en 
koldioxidbudget ska arbe-
tas fram.

Min släkt har sedan flera 
generationer tillbaka varit 
politiskt engagerad. Jag 
valde lokalpolitiken och 
Nykvarnspartiet för att 
kunna stödja och påverka 
på ”hemmaplan”. 

Märtha Dahlberg 
(S)

Den viktigaste frågan 
för oss socialdemokrater 
är våra barns framtid, 
förskola och skola!

De senaste årens ned-
skärningar inom förskolan 
med minskat antal för-
skolelärare och nedskär-
ningarna inom skolan för 
barn med särskilda behov, 
kan vi inte acceptera. Vi 
vill att kommunen lever 
upp till Nykvarns vision 
att varje barn ska få en 
bra skolgång utifrån sina 
egna förutsättningar. Det 
är den viktigaste frågan 
bland andra viktiga frågor.

Jag började engagera 
mig politiskt när jag job-
bade fackligt. Jag var redan 
socialdemokrat men ville 
kunna påverka ännu mer 
än det fackliga uppdraget 
gav utrymme till. 
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Ronny Nilsson:
Berätta om den verksamhet du bedriver.

– Jag driver Nykvarns Frukt och Grönt tillsam-
mans med min fru Lisa. Vi säljer allt från grönsaker 
och frukt till fisk och kött, både till privatpersoner 
och till lokala företag. Från början hade vi en butik 
i centrum och under pandemin sålde vi våra varor 
utomhus på torget. Det kom så mycket folk att vi 
blev tvungna att flytta till ladan vid Alcro, där vi 
drog igång Nykvarns lilla marknad. Även dit kom det 
så mycket folk att vi nästan skulle ha behövt parke-
ringsvakter. Numera håller vi till vid Lådbilslandet 
på fredagar och lördagar.

Hur uppstod idén om att starta eget?
– Jag började arbeta med torghandel i Södertälje 

i unga år tillsammans med min pappa och har alltid 
arbetat med försäljning och service. När personen 
som grundade och drev Nykvarns Frukt och Grönt 

ville att jag skulle ta över verksamheten gjorde jag 
det – och det är tolv år sedan.

Vad är det bästa med att vara egenföretagare?
– Att träffa folk, prata och ge bra service. Jag gillar 

att lösa problem och det händer att folk ringer till 
mig på en torsdag och berättar att de ska ha fest på 
lördagen och behöver fem humrar eller tio kilo oxfilé 
och då fixar jag det. En gång ringde en restaurang-
chef till mig vid nio på morgonen och hade inte fått 
tag på den fjällröding restaurangen skulle servera till 
lunch samma dag. Då fixade jag det också. Jag har ett 
stort kontaktnät efter många år i branschen.

Sophia Remmo:
Hur uppstod idén om att starta eget?

– Långt innan jag bestämde mig för att starta 
eget läste jag en artikel som fångade mitt intresse. 
Den handlade om att servicen på många städ- och 

serviceföretag generellt är dålig, liksom kvaliteten 
på städningen. Jag kände att jag höll med och att det 
här är något jag kan eftersom jag själv är kräsen med 
städning och har arbetat med försäljning länge. Jag 
vet exakt vad jag själv vill ha och vad det innebär att 
erbjuda service av hög kvalitet. Så på sätt och vis kan 
man säga att artikeln lade grunden till den verksam-
het jag bedriver i dag.

Hur kan en arbetsvecka se ut för dig?
– När man befinner sig i starten av sitt företa-

gande, som i mitt fall, blir man ju ofta spindeln i 
nätet och gör lite allt möjligt. Jag är chef, adminis-
tratör och städerska. Jag anställer personal, sköter 
kontakten med kunderna och hjälper till där det 
behövs. Det finns alltid mycket att göra men jag ser 
det positiva i det hela eftersom jag får så mycket 
tillbaka, både från mina kunder och medarbetare.

Vad gör dig motiverad?
– Att arbeta inom serviceyrket och ha glada kun-

der och medarbetare gör mig motiverad. Det finns 
bara ett sätt att göra alla kunder glada och det är att 
hålla hög kvalitet. Och att ha bra arbetsvillkor för 
våra medarbetare.

Christina Riipi Glatkow 
Berätta om den verksamhet du driver.

– Jag driver en frisörsalong som jag startade 2004. 
I dag är vi tre frisörer, en frisörelev och min syster, 

som har en liten hudvårdsdel i salongen. Vi är alla 
egenföretagare men arbetar tillsammans som ett 
team. Nästa år funderar jag på att anställda en per-
son, för mitt mål är att sakta men säkert våga växa. 
Den dagen jag börjar backa har jag gjort mitt.

Hur kom det sig att du startade eget företag?
– Jag visste redan som treåring att jag ville bli 

frisör och kom tidigt på att jag skulle driva min egen 
verksamhet och i år är det 17 år sedan. Jag gillar att 
ta beslut, gå min egen väg och göra det jag tror på. 
Jag har bara varit anställd en vecka i hela mitt liv och 
jag kände direkt att det inte var min grej. Då sliter 
jag hellre för mig själv och jag är tacksam över den 
flexibilitet som egenföretagandet ger.

Vilka är dina drivkrafter?
– Jag har hög arbetsmoral, arbetar hårt och blickar 

ständigt framåt. Det är mitt driv. För mig är det 
viktigt att ha en målbild. Så snart jag har nått målen 
formulerar jag nya. Jag har även lärt mig att man inte 
tackar nej till jobb, man löser situationen. Nu är jag i 
princip fullbokad sex månader framåt och det känns 
tryggt för mig att ha trogna återkommande kunder. 

• Ronny 
Nilsson, 
Nykvarns 
Frukt 
och Grönt
• Sophia 
Remmo, 
Sophias 
Städ & 
Service 
Grupp
• Christina 
Riipi 
Glatkow, 
New & You 

Med engagemanget 
som drivkraft

Den ena säljer färska råvaror. Den andra erbjuder städ- och servicetjänster 
och den tredje driver en frisörsalong. Gemensamt är deras starka engage-
mang. Tutan har träffat tre lokala egenföretagare och pratat drivkrafter, 

motivation och vad som fick dem att starta eget. 

TexT: Tia hellén

Tema: Engagemang & företag 
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David Attenborough:   
Ett liv på vår planet (Natur & Kultur)

Efter ett livslångt engagemang för allt levande här på jorden ger 
författaren oss nu en något dyster vision om vår skövling och 

utrotning – om hur vi kom att begå detta vårt största misstag. Atten-
borough tar upp några av de största utmaningarna som vår planet står 
inför och ger oss insikt om den enorma förlust av natur som skett under 
en enda livstid. Lyckligtvis ger han också ett positivt budskap om hopp 
för framtida generationer och presenterar lösningarna för att rädda vår 
planet från katastrof. 

David Sundin:
Boken som VERKLIGEN inte ville bli läst (Bonnier Carlsen)

David Sundin känner vi igen från bland annat Best i test och som 
programledare för Melodifestivalen. Han har tidigare skrivit 

Boken som inte ville bli läst. Här är uppföljaren som även den kräver 
sin läsare (förmodligen en förälder). Här gäller det att vara engagerad, 
våga ta ut svängarna rejält och kanske utmana sig själv med att spela 
teaterapa. Boken bits och krumbuktar sig, blir ett monster och luras, 
men är samtidigt så rolig att jag skrattar högt. Det är kanske inte en bok 
att varva ner vid sängdags med, men när som helst annars. En verklig 
hyllning till boken, ordet och högläsningen! 

Läsning som 
engagerar

Om utmaningarna för vår planet. Om vikten av att markera mot nedlåtande beteende. 
Om utanförskap och längtan.  Biblioteket tipsar om böcker som engagerar.

Anna Järvinen: 
Dröm natten till idag (Förlaget)

Musikern Anna Järvinen debuterade med denna roman 2020. 
Det är en slags poetisk dagbok. En femtioårig kvinnas reflektioner 

över livet. Nutid blandas med minnesfragment från förr. De första åren 
i Finland. Flytten till Sverige. Utanförskapet och längtan tillbaka, där 
släktsammanhangen fanns. Framförallt en älskad mormor. Somrarna i 
Finland hos morföräldrarna, när hon inte ville resa tillbaka till Sverige. 
Komplicerade förhållanden till män. Slutligen en slags försoning. Det är 
smärtsam, men vacker läsning. 

Bianca Kronlöf:    
Brev till mannen (Alberg Bonniers)

Hon är komiker, skådespelare, vinterpratare och författare. 
Boken bör läsas av alla, inte bara av män som vi tycker behöver 

få nya perspektiv. Vi har alla ett gemensamt ansvar för hur vi beter 
oss mot varandra. Och att vi säger ifrån när någon uttrycker sig rasis-
tiskt, sexistiskt eller nedlåtande och det går över styr på festen, 
arbetsplatsen eller omklädningsrummet. Med humor och fokus på 
ett allvarligt och viktigt ämne får vi läsa brev som är skrivna till män 
som Bianca har mött. Förra årets bästa och viktigaste bok! 
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Att skapa trygga, inkluderande 
rum där ungdomarna kan prata 
om svåra ämnen. Det är ett sätt 

för kommunens nya ungdomscoacher att 
stötta ungdomar som lever med missbruk, 
kriminell livsstil eller psykisk ohälsa. 

Sedan oktober 2021 finns två ung-
domscoacher anställda i kommunen, 
Samir Aamer och Sofia Lövgren. De ska 
genom olika aktiviteter och stödsamtal 
hjälpa unga att bryta osunda livsmöns-
ter. De ska också vara ett stöd i kontakt 
med skola, praktikplats eller arbete.

Just nu är deras arbete under 
uppbyggnad. Vissa delar, till exempel 
samverkan mellan olika aktörer, har 
varit svårare att få till på grund av pan-
demin, men de har redan hunnit få en 
bra dialog med ungdomar i kommunen. 

– Nykvarn är en kommun som växer 
och då växer också problemen om vi 
inte finns där och kan fånga upp den 
som behöver vår hjälp. Det är därför 
viktigt att vi bygger upp den här verk-
samheten och kommer igång med vårt 

arbete, säger de.
Bland annat har de jobbat med upp-

sökande verksamhet, främst i Lillhaga-
skolan. De har också haft Fritidsfabriken 
öppen varannan fredag, där de ordnat 
tacokvällar, föreläsningar och öppna sam-
tal. Gemensamt för aktiviteterna är att de 
ska skapa trygga, inkluderande rum för 
ungdomarna att prata om svåra ämnen.

– Vi är också ute på en del aktiviter i 
mindre grupper. Någon gång har vi varit 
ute och ätit middag, en annan gång varit 
på bio. Det är viktigt att kunna komma 
ut på det sättet. Det blir bra samtal 
när vi åker iväg och hamnar i en annan 
miljö, säger Sofia.

En fråga som ligger både Sofia och 
Samir varmt om hjärtat är det vålds-
preventiva arbetet, som de hoppas 

komma igång med som nästa steg. De 
båda har genom tidigare arbetsplatser 
och engagemang sett vad ett sådant 
arbete kan ge. 

– Självklart är det inget kortsiktigt 
arbete, det är något vi kommer behöva 
jobba med ett tag för att se förändring. 
Men det är också ett arbete som ger 
mycket tillbaka. Har man hjälpt en 
person ut ur våldet vet man att man gör 
något rätt, säger Samir.

För Samir är det en självklarhet att 
engagera sig i arbetet med ungdomar. 
Det som driver honom är att se att det 
verkligen går att skapa förändring. 

– Jag jobbar inte med socialt arbete, 
jag är socialt arbete. All min vakna 
tid går åt till att engagera mig i dessa 
frågor, säger han. Att få någon som inte 
går till skolan över huvud taget att gå 
till skolan en dag i veckan – det är ett 
stort steg för just den personen. Att få 
se sådana resultat är bensinen som gör 
att jag orkar fortsätta. 

Att skapa trygga, inkluderande rum där ungdomarna kan prata om svåra ämnen. 
Det är ett sätt för kommunens nya ungdomscoacher att stötta ungdomar som 

lever med missbruk, kriminell livsstil eller psykisk ohälsa. 

– Problemen växer om vi inte finns där 

SÅ KOMMER DU I KONTAKT 
MED UNGDOMSCOACHERNA:
Samir: 08-555 12 27
Sofia: 08-555 12 01

TexT: Frida Tobiasson, FoTo: Jens andersson

– Jag är socialt arbete, säger Samir Aamer, en av kommunens två nya ungdomscoacher.
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Björn Höglander växte upp utanför Örnsköldsvik och som liten spenderade 
han mycket tid i skogen. Hemma är numera Nykvarn och i dag skapar han 

konstnärliga möbler av träd som han räddar från att bli till ved och flis.   

Porträttet

Björn Höglander 
Familj: Fru och tre döttrar på 4, 6 och 7 år.

Favoritträslag: Jag gillar alm väldigt mycket för att det 
har en fantastisk färg och vackra ådringar.

Favoritplats i Nykvarn: Baksidan av vår tomt där vi har utsikt över 
en liten fågelsjö. Det är fantastiska solnedgångar här.

Bästa snickartipset: Testa gärna dina gränser, men bara lite. 
Gäller både byggsnickeri och finsnickeri. Det ska vara roligt!

Han skapar konst 
av räddade träd 

TexT: Tia hellén, FoTo: Jens andersson

Möbelsnickaren Björn Höglander är uppvuxen i de 
norrländska skogarna, närmare bestämt i den 
lilla byn Flärke några mil norr om Örnsköldsvik. 

Som barn följde han ofta med sin pappa till skogen när han 
fraktade stockar med traktor och såg på när träd förvandlades 
till ved.

– Vi hade ett vedeldat värmesystem hemma så det blev 
många turer till skogen och ofta i djup snö, berättar han.

Intresset för trä och trähantverk växte tidigt fram. Redan 
under första lektionen i träslöjd i årskurs tre visste Björn 
Höglander att han i framtiden skulle arbeta med någon form 
av snickeri.

– Ingen i min släkt är finsnickare men jag kände redan 
som nioåring att det här var min grej. Jag minns att jag sa till 
min träslöjdslärare att det var det här jag skulle syssla med 
framöver, säger han.

Det första han skapade var en liten träbåt med koppardetal-
jer som kryssade runt i ett dike hemma på gården i Väster-
norrland. Sedan dess har båtarna blivit rustika träbord och 
inredningsdetaljer. Virket kommer från träd som han själv tar 
vara på.

– Det känns givet att förädla virke i stället för att köpa. På 
så sätt får en råvara som annars skulle ha blivit till flis och ved 
nytt liv och kan leva vidare i hundra år till.

Sedan fem år tillbaka driver han Sundsör Ädelträ Sverige 
tillsammans med sin fru Martha Bjernestedt Höglander. 
Vägen till att driva eget inom möbelsnickeri har gått via 

en gymnasieutbildning i trä- och möbeldesign i Örnsköldsvik 
och flera år som snickare på olika byggföretag.

– När jag var klar med studierna fick jag ett stipendium för 
innovativ design och gott kamratskap. Jag fick även snabbt 
jobb som snickare i Stockholm och bestämde mig för att flytta 
dit, säger han.

Första jobbet bestod i att snickra formar till ett företag som 
tillverkar betongväggar. På en bar i Gamla stan träffade han 
sin blivande fru. Tillsammans började de smida planer på ett 
gemensamt framtida företag.

– Vi var ganska tidigt inne på att ha ett företag ihop. Jag 
brinner ju för snickeri och min fru har varit på byggen med sin 
pappa som är byggmästare och hjälpt till sedan hon var liten. 

Det kändes naturligt att vi valde den här inriktningen, säger 
han och berättar att hans fru sköter den administrativa delen. 

I Nykvarn hamnade de av en lyckosam slump. På en åter-
vändsgata i Sundsvik hittade de en stor villa med gedigen 
tomt och fristående garage. Det var precis vad de letade 

efter med två barn och ett tredje på väg.
– Huset gjorde att vi hamnade här. Det gav mig även möj-

ligheten att starta eget eftersom jag kunde göra om garaget 
till verkstad. Jag tycker om att bo lantligt men ändå nära 
Stockholm och få det bästa av två världar. 

Även den stora tomten visar spår av två olika världar. 
Här finns sådant som hör små barn till, liksom långa breda 
träplankor som ligger på tork i prydliga staplar. 

– Det passar mig väldigt bra att det inte finns någon tydlig 
gräns mellan arbetsliv och familjeliv. Jag kan vara med 
familjen och sedan gå ner till garaget och olja in ett bord på 
kvällen. 

Björn Höglanders yrkesstolthet märks tydligt. Han 
kan redogöra exakt var varje träplanka kommer 
från, hur stort trädet var, var det växte och hur det 

fraktades vidare. 
– Den här är från en stor ek som jag räddade på Djursholm, 

säger han och pekar på en enorm träplanka med vackra 
färgskiftningar som ska bli ett matsalsbord. De handgjorda 
borden görs på beställning och kan ta upp till 100 timmar att 
tillverka.

Inne i den stora röda trävillan syns flera konstnärliga 
träbord. Alla i olika design och samtliga signerade Björn 
Höglander. 

– Jag har även planer på hyllor och sidetables. Så har jag 
lovat mina barn att de ska få göra varsitt litet epoxibord, 
säger han och berättar att epoxi resin är en typ av härdplast 
som används för ingjutningar.

Det har snart gått 25 år sedan Björn Höglander blickade 
mot framtiden under sin första lektion i träslöjd i Västernorr-
land. Verksamheten har börjat växa ur garaget men han är 
precis där han vill vara i livet.

– Jag trivs väldigt bra. Det är här hemma är, säger han med 
karaktäristisk norrländsk klang.
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Suomen kielen hallintoalue • Finsk förvaltningsområde
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En dag med ...
... Jenny Spets, samordnare på 
Loppan, secondhandbutik som 
drivs av daglig verksamhet för 
personer med psykisk ohälsa 
eller funktionsnedsättning.
 
7.30 Jag kollar mail, tar emot samtal från arbets-
tagare eller boenden och planerar dagens arbete. 

9.00 Morgonmöte med Loppans arbetstagare där 
vi går igenom vad vi ska göra och om det är något 
särskilt på gång. Loppan är inte enbart butik. Vi 
tillverkar också braständare och insektshotell och 
bakar. Allt vi tillverkar säljs på en vår- eller höst-
marknad som ordnas gemensamt av kommunens 
olika dagliga verksamheter. 

9.30 Jag handleder arbetstagarna i deras olika 
arbetsuppgifter, till exempel ta emot kunder i 
butiken, sortera och hänga upp kläder. På Loppan 
ser vi möjligheter istället för hinder. Det är så roligt 
att uppleva hur människor utvecklas när de har ett 
meningsfullt arbete att komma till och känna sig 
stolta över.

11.00 Lunch och social samvaro

12.00 Vi arbetar vidare och tar också hand om ett 
antal brev som ska kuverteras för Svenska kyrkan. 
Loppan drivs ju i samarbete med Turinge-Taxinge 
församling och alla intäkter går till olika internatio-
nella biståndsprojekt. 

14.00 Möte med estetgruppens arbetshandledare 
om scheman och uppgifter för några arbetstagare. 
Vi diskuterar också hur vi ska få tag på material 
till våra insektshotell och hur vi kan inreda vår nya 
lokal. 

15.00 Jag skriver journalanteckningar och 
förbereder morgondagen.

15
maaliskuuta

Pidetään seuraava neuvonpito 
poliittisen johdon kanssa. Kutsu 
ja tiedot tilaisuudesta julkaistaan 
ilmoituksin ja kunnan kotisivulla.
Ensimmäinen uusien suuntaviivojen 
mukainen neuvonpito pidettiin 
joulukuussa. Silloin Gunilla 
Lindstedt (NP) oli paikalla yhdessä 
asianomaisten hallintojen virkahen-
kilöiden kanssa. 
Puhutko itse tai puhuvatko vanhem-
pasi suomea? Onko sinulla lisäksi 
mietteitä siitä, kuinka suomen 
kieleen liittyvä toiminta voitaisiin 
järjestää koulun, esikoulun tai 
hoidon alueella? Tule mielellään 15. 
maaliskuuta pidettävään neuvon-
pitoon ja osallistu keskusteluun! 

Tammikuun alussa pieni työryhmä 
kokoontui keskustelemaan kevään 
kulttuuritarjonnasta. Tämä oli 
ensimmäinen kokous, jossa tulevia 
tapahtumia pyrittiin suunnittele-
maan yhdessä. Kokouksen osan-
ottajat sopivat muun muassa siitä, 
että kevään suomenkielisten elokuva-
esitysten osalta pidetään tauko ja että 
ruotsinsuomalaisten päivän tilaisuus 
pidetään mieluummin sunnuntaina 
kuin keskellä viikkoa.

Ruotsinsuomalaisten päivän 
ohjelma oli määrä vahvistaa 
tammikuussa, mutta suunnitelmat 
viivästyivät pandemian johdosta. 

Täällä on tietoa siitä, mitä 
suomen kielen hallintoalueella 
tapahtuu Nykvarnissa.
• Sähköpostitse lähetettävä 

uutiskirje 
• Lugnetin suomenkielinen nurk-

kaus (sisäänkäynnin luona) 
• Näyttötaulut kirjastossa ja 

kunnantalon vastaanotossa 
(tulee kohta)

• Tapahtumakalenteri, 
kunnan kotisivu

• Ilmoitukset Ruotsin Suoma-
lainen -lehdessä ja Suomen 
Uutisviikossa

• LT:n tapahtumakalenteri
• Nykvarnin kirkon ilmoitustaulu

Suunnittelukokous 
kulttuurista

Täältä löydät tietoa

Uusi koordinaattori 
suomenkieliselle työlle

Aiempi koordinaattori Sari Kyhälä 
siirtyi marraskuussa työskentelemään 
toisessa kunnassa. Hänen työtään jatkaa 
Eva Thelander, joka on jo aikaisem-
min työskennellyt tiedottajana kun-
nassamme. 

Mikä tausta sinulla on?
Olen ollut Nykvarnin kunnan palveluk-
sessa tiedottajana keväästä 2018 alkaen. 
Sitä ennen minulla oli muun muassa oma 
tiedotusalan yritys ja olen myös ollut 
töissä ulkomailla muutamaan otteeseen 
sekä työskennellyt toimittajana.

Miksi halusit ryhtyä 
koordinaattoriksi?
Pidän todella työstäni tiedottajana, 
mutta minusta oli myös jännittävää työs-
kennellä vähemmistöasioiden parissa. 
Koordinaattorin virka on 50-prosentti-
nen, eli teen edelleenkin myös tiedotus-
työtä. Olen päässyt seuraamaan sivusta 
kollegani Sari Kyhälän työskentelyä ja 
olin utelias tätä tehtävää kohtaan.

Et puhu suomea - eikö se ole vaati-
muksena työllesi?
Olisi tietenkin ollut eduksi, jos olisin 
osannut suomea. Pyrin kuitenkin 
korjaamaan kielitaidon puutteen 
muulla tavoin! Tiedän, että on muitakin 
hallinto aluekuntia, joiden koordinaat-
tori ei puhu suomea, eli Nykvarn ei 

ole ainoa. Suomalainen kulttuuri ei 
myöskään ole minulle aivan vieras, 
koska olen ollut Suomessa ja minulla on 
sukulaisia siellä.

Muuttuuko toiminta nyt otettuasi 
tehtävän vastaan?
Kyllä, siihen tulee joukko muutoksia, 
mutta ne olisi toteutettu myös vaikka 
kollegani Sari olisikin jatkanut tehtä-
vässään. Nyköpingissä on sovellettu 
uusia suuntaviivoja suomen kielen 
hallintoaluetyöhön jo syksystä alkaen. 
Niiden mukaan jokaisen hallinnon tulee 
esimerkiksi vastata toiminnasta omalla 
alueellaan, eikä se siis kuulu koordinaat-
torin tehtäviin. Käytönnössä koulutus-
konttorin, hoito- ja hoivakonttorin ja 
kulttuurin ja kirjaston tulee siis itse vas-
tata ruotsinsuomalaisille tarjottavista 
palveluista, tapahtumista ja vastaavista. 
Minun tehtävänäni on puolestaan 
tämän työn yhteensovittaminen. Aluksi 
keskustelen kevään aikana kunkin hal-
linnon kanssa siitä, mitä konkreettista 
tarjontaa ne suunnittelevat ruotsin-
suomalaiselle vähemmistölle. Olemme 
myös ryhtyneet järjestämään avoimia 
neuvonpitotilaisuuksia, joissa kunnan 
ylin poliittinen johto tapaa ruotsin-
suomalaisia keskustellakseen ryhmän 
tarpeista ja toivomuksista. 

Viime vuoden loppupuolelta alkaen Nyköpingissä on 
ollut uusi suomen kielen hallintoaluetyön koordinaattori 
Eva Thelander.
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Kommunen lämnar 
gräsytor oklippta
Har du undrat varför vissa gräsytor i kommunen inte klipps så ofta? 

Pollinerande insekter som vilda bin, humlor och fjärilar minskar 
drastiskt i antal varje år. För att påverka den biologiska mångfalden 
lämnar kommunen gräsytor oklippta. Gräsytorna slås en gång per år, 
efter att de flesta blommor blommat över. På så vis blir både de polli-
nerande insekterna fler eftersom det bildas mer föda och blommorna 
får hjälp att föröka sig. 

Vill du bidra till en bättre biologisk mångfald i din trädgård kan du 
bland annat lämna en del oklippt av din gräsmatta. 

Under våren är det högtryck 
på bygglovsansökningar. Glöm 
därför inte att ansöka om 
bygglov i tid om du har planerade 
projekt inför säsongen. Bygglov 
behövs ibland när du ska bygga 
nytt, bygga till eller göra vissa 
ändringar och kan bland annat 
gälla altan, uteplats och plank. 
På nykvarn.se/bygglov finns mer 
information kring vad som gäller 
för olika typer av anläggningar. 

Vecka 15–17 är det tillåtet att 
elda torrt vedartat trädgårdsav-
fall, som kvistar och ris, i liten 
omfattning. Eldning är tillåten 
under förutsättning att det inte är 
för blåsigt eller för torrt i marken. 
Eldning får heller inte ske i strid 
med gällande brandföreskrifter. 

I Nykvarns kommun priorite-
rar vi trygg och säker vård och 
omsorg. Därför kommer den 
som blir kallad till intervju för 
jobb där man har kontakt med 
personer i riskgrupp och inom 
äldreomsorgen behöva visa 
vaccinpass.

Detta görs för att kunna 
skydda de som har störst risk att 
bli allvarligt sjuka eller avlida i 
covid-19. 

Våren är snart här och växtlig-
heten spirar – det gäller även oön-
skade blommor och blad. Viktigt 
att tänka på är att sedan den  
1 oktober 2021 är vissa ogräsmedel 
förbjudna att använda i trädgår-
dar, skolgårdar, lekplatser och 
parker. Så se till att rensa ur förråd 
innan det är dags för bekämpning 
av de oönskade växterna.

Mer information om vilka 
medel som är förbjudna hittar 
du på nykvarn.se/ogras eller 
på Kemikalieinspektionens hem-
sida kemi.se. 

Då anordnas årets karriär-
mässa i Furuborghallen. Här kan 
du som söker sommarjobb, ska 
starta din karriär eller som vill 
karriärväxla träffa olika företag 
i kommunen. Observera att 
datumet kan komma att ändras på 
grund av pandemin.

Följ oss i våra digitala kanaler 
för eventuella uppdateringar. 

Då hålls årets näringslivsgala 
på Bommersvik. Galan är till för 
att skapa en gemensam plats för 
kommunens näringsliv där före-
tagare kan träffas och inspireras 
av varandra och arbetet som sker 
i kommunen.

Håll utkik i våra digitala 
kanaler för uppdateringar och 
eventuella ändringar. 

Ansök om 
bygglov 
i tid

Eldnings-
veckor

Vaccinpass

Nya centrum 
växer fram

Konstutställare sökes

Familjelördagar i Taxinge

Det är full fart på bygget i centrum. Sedan mark- och bygglov för etapp 1 och 
2 beviljades har förberedande markarbeten varit i fokus. I april-juni är planen att 
bottenplattor för kvarter 4 och 5 ska gjutas, för att längre fram kunna börja med 
montage av de prefabricerade husmodulerna. 

Under centrumbygget kommer den lilla parkeringen i anslutning till Ica att vara 
öppen endast för Icas besökare. Cirka 30 platser på stora parkeringen reserveras för 
Icas kunder. 

Följ vad som händer med bygget av nya centrum på nykvarncentrum.se 

Vill du ställa ut din egen konst? Just nu söker Kafé Änglagott utställare. Du kan 
ställa ut allt som går att hänga på väggarna, till exempel tavlor, fotografier och texti-
lier. Det kostar ingenting att ställa ut, men öppettiderna sammanfaller med kaféets 
och den ordinarie verksamheten pågår under tiden. Konsten/motiven får inte strida 
mot Svenska kyrkans eller Nykvarns kommuns grundläggande värderingar eller vara 
kränkande för individer eller grupper.

Intresserad? Kontakta kultursamordnare Anna Rautio: anna.rautio@nykvarn.se 

I vår kommer familjelördagarna, som brukar anordnas i Qulturum Sländan 
även att hålla hus i Larssons Lada i Taxinge.

Tanken med evenemangen är att sprida scenkonstupplevelsen för barn och unga, 
samtidigt som nya mötesplatser skapas utanför tätorten i Nykvarn.

– Vi hoppas nå de barnfamiljer som bor utanför Nykvarns centrum men tänker 
oss också att det kan bli ett utflyktsmål en lördag för barnfamiljer. Dels för våra 
föreställningar men också för omgivningarna omkring som Taxinge bjuder på, säger 
kommunens kultursamordnare Anna Rautio. 

Familjelördagarna arrangeras tillsammans med Teatercentrum, en organisation 
som jobbar för den fria professionella scenkonsten, ur både nationellt och 
regionalt perspektiv.

– Vårens satsning blir lite av ett pilotprojet för att undersöka möjligheten för 
scenkonsten att ta plats utanför tätorten, säger Anna Rautio.

Två datum är hittills planerade för våren. Först ut är Forma, en interaktiv 
3D-show där barnen får vara med och styra dramaturgi och upplägg. Föreställningen 
tar bland annat upp ämnen som allas lika värde och att våga vara sig själv. I april är 
det dags för Trio Smack som är en trickbaserad föreställning gjord för att förstås av 
alla, oavsett språk eller kultur. 

Tid och datum för familjelördagarna hittar du i evenemangskalendern på 
sista sidan. 

Förbjudna 
ogräsmedel

23 
mars

17 
maj
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Familjelördag i Taxinge: 
Forma - Teatergruppen Tio fötter
Med enkel rekvisita, mycket rörelse och samspel med barnen i rummet 
känner, klämmer och utforskar Tio Fötter geometrins fysiska lagar på nya 
spännande sätt. En interaktiv 3d-show där barnen får vara med och styra 
dramaturgi och upplägg.
5 mars kl. 11.00, Larssons Lada, Skäggetorp Taxinge, barn 4-6 år
I samarbete med Teatercentrum och Larssons Lada
Fri entré, biljetter kan reserveras via anna.rautio@nykvarn.se

Familjelördag: Cirkus - Blick
Blick är en vetenskaplig cirkus för alla 
åldrar. Här visar Jay och Erik en upp-
sjö av överraskningar ackompanjerade 
av ett specialkomponerat soundtrack. 
De utforskar hur idéer uppstår, fram-
för allt hur idéer kan växa fram genom 
observation. Föreställningen är lika 
delar fysikexperiment, brainstorming 
och jongleringsforskning.
Lördag den 19 mars kl. 12.30, 
Qulturum Sländan, ålder: 5-10 år
Fri entré, biljetter hämtas i biblioteket 
från den 28 februari

Författarbesök 
Anna Laestadius Larsson
Anna Laestadius Larsson är aktuell 
med boken Alla dessa djäfla qvinnor. 
Här berättar hon om tre kvin-
nokämpar från 1700-talet: Hedvig 
Charlotta Nordenflycht, Olympe de 
Gouges och Mary Wollstonecraft. 
Samtidigt väver hon in berättelser 
från andra kvinnliga pionjärer i his-
torien som kämpat mot övermakten, 
från fjortonhundratalet och framåt.
Torsdag den 7 april kl. 18.30, 
Qulturum Sländan
Fri entré, biljetter hämtas i 
biblioteket från den 21 mars

Familjelördag i Taxinge: 
Cirkus - Trio Smack
En clowntrio bjuder på en trickba-
serad fysisk och magisk före-
ställning som kan förstås av alla 
oavsett språk eller kultur. Väskor 
som fastnar i luften, röda bollar 
som försvinner och återuppstår, 
hisnande jonglering, en ilsken 
enhjulingscyklist och en tom påse. 
Lördag den 9 april 11.00, Larssons 
Lada, Skäggetorp Taxinge, rekom-
menderad ålder 4-6 år
I samarbete med Teatercentrum och 
Larssons Lada
Fri entré, biljetter kan reserveras via 
anna.rautio@nykvarn.se

På biblioteket
Sagostund: Vi läser nya och gamla bilderboksfavoriter. 
För barn 3-6 år. Dagar: 15 mars och 26 april kl. 14.30 
Plats: Eriks rum. Fri entré
Böcker & te: Biblioteket boktipsar om böcker och författare som kommer 
under våren. Plus nya och gamla favoriter. Och kanske filmer som bygger på 
böcker för alla åldrar. Dagar: 10 mars och 7 april kl. 14-15.
Plats: Eriks rum. Fri entré
Digihjälp: Funderar du på hur digitala tjänster på surfplatta, dator eller 
smartphone fungerar? Vi hjälper dig att komma igång. Vi visar även hur 
bibliotekets e-tjänster och Hublets fungerar. Varje torsdag kl. 13-15 fram till 
den 28 april med undantag för den 14 april (skärtorsdagen).

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring smittskydd och 
säkerhet. Våra evenemang kan därför påverkas av nya restriktioner. Håll utkik 
efter eventuella ändringar i våra digitala kanaler!

5/3

9/47/4
23/4
Familjelördag dans: 
HDN studio - Apan
En dansföreställning med animerad 
film och specialskriven musik där 
vi följer två apor under ett dygn 
i djungeln. Apor är ofta äventyr-
liga och kvicka, emellanåt lite 
för nyfikna för sitt eget bästa. De 
klättrar i träd, ibland blir det kaos, 
ibland kalas. Visst kan vi alla känna 
igen oss?
Lördag den 23 april kl. 12.30, 
Qulturum Sländan, ålder: 5-10 år 
Med stöd från Region Stockholm 
Fri entré, biljetter kan hämtas på 
biblioteket från den 4 april.
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