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– Om att klara krisen och överleva i naturen
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vår verksamhet.  

Ge oss dina  
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Ledare

Det finns inte så många livsfilosofier jag 
verkligen litar på. Utom en: Det blir aldrig 
som vi tror. 

Vi trodde att våren skulle bli lugn efter två års 
undantagstillstånd på grund av pandemin. Istället 
drabbades Europa av ett krig som ruskar om hela 
den europeiska säkerhetsordningen. Ett krig vars 
grymhet och hänsynslöshet inte bara upprör i sig. 
Utan som också får direkta konsekvenser för vår 
egen vardag. Prishöjningar, valutaoro, ett synsätt 
på militäralliansen Nato som var otänkbart så sent 
som i januari. Och i Nykvarn har vi än en gång tagit 
emot människor som flyr våld och terror. 

Det är stora händelser. Hur stora kanske vi inte 
förstår förrän om några år, när vi kan se tillbaka 
på 2022. 

Det är också händelser som gör att i alla fall jag 
uppskattar mitt trygga svenska liv ännu mer. Att 
jag slipper gömma mig i en mörk källare, att jag 
inte riskerar bli skjuten om jag lämnar huset för 
att köpa mjölk, att de människor som betyder mest 
för mig fortfarande är i livet. Och jag tänker än en 
gång på hur viktigt det är att värna om det vettiga 
samtalet där vi försöker diskutera oss fram till 
lösningar, söker samförstånd istället för konflikt. 

Jag känner helt enkelt en enorm tacksamhet över 
allt som faktiskt fungerar och över livets enkla 
ljusglimtar. Kanske det är något av den känslan 
överlevnadskonstnären och heltidsnomaden Mikael 

Åkerman upplevde när han hade klarat ännu en 
natt i Skuleskogen. Hans erfarenheter av att leva 
på egen hand i vildmarken kan du läsa om i det här 
numret av Tutan. Inte direkt något jag själv skulle 
få för mig att testa. Men den där förmågan att upp
skatta livets små och enkla ting, den är viktig för 
oss alla, oavsett om vi sover i vindskydd eller säng. 

Att njuta av sommaren från cykelsadeln är nog ett 
mer rimligt sätt för mig att komma närmare natu
ren. Det finns ju så många fina vägar att utforska i 
vår närhet. Några av dem tipsar före detta elit
cyklisten Susanne Ljungskog om. 

Ett annat välkänt ansikte som syns i tidningen 
är förstås vår senaste hedersmedborgare. Jag blir 
varm om hjärtat när jag tänker på hur Morris med 
sin naturliga auktoritet och närvaro blivit en så 
viktig gestalt i Nykvarns centrum. Tack för det 
och alla andra fina vardagsinsatser som hela tiden 
görs där ute!

Vi syns i Nykvarn!

kommundirektör
frida.nilsson@nykvarn.se

Tutan utkommer 
med 4 nummer per 

år och  produceras av 
Nykvarns  kommun.

 Tutans namn är en 
sammansättning 

av Turinge, Taxinge 
och Nykvarn. 

Ansvarig utgivare 
 Frida Nilsson  

frida.nilsson@
nykvarn.se

Redaktör 
Eva Thelander  

eva.thelander@
nykvarn.se 

Skribent 
Frida Tobiasson,  
frida.tobiasson@

nykvarn.se

Skribent 
Isabell Kilström 

isabell.kilstrom@
nykvarn.se

Skribent
Hilda Westerberg 

hilda.westerberg@
nykvarn.se

Skribent
Tia Hellén

Omslagsfoto
Jens Andersson

Form 
Springtime-Intellecta

Grafisk  
produktion 

Telge AB

 Tryck 
Stibo Complete

Tryckningen 
klimatkompenseras

Distribution
PostNord 

Nästa nummer:
Oktober 2022 

Ladda ner pdf: 
www.nykvarn.se

Tack för de enkla tingen 

Frida Nilsson, kommundirektör.

13
Laddat för fest i Folkets park



54 T U TA N  2 0 2 2 T U TA N  2 0 2 2

Tema: Kris och prepp

Att (över)leva 
nära naturen

Den svarta ryggsäcken rymmer allt som behövs för ett par dygn i 
skogen. Eller kanske ett halvår. (Över)levnadskonstnären Mikael 
Åkerman lever som han lär. Med lätt packning. I höst gästar han 

Nykvarn för att dela med sig av sina erfarenheter. 

TexT och foTo: eva Thelander

Livet i ryggsäck. Med träning, rätt inställning och 
kreativitet går det utmärkt att klara sig i det fria, 
menar Mikael Åkerman.

Sovsäck. Liggunderlag. Tält. Dunjacka. Gasolkök. Såg. 
Kniv. Nödmat för tre dygn. Plastflaskor för vatten och 
andra bra ändamål. Som en Skalman bär Mikael Åker

man med sig allt som behövs för att täcka de grundläggande 
behoven för ett liv direkt i naturen: Skydd, sömn, vätska, 
värme och mat.

Numera kallar Mikael Åkerman sig heltidsnomad och 
undervisar i förberedelse och överlevnadsteknik på Stor
umans folkhögskola. Men det fanns en tid, närmare sju år 
faktiskt, då han i långa perioder levde under extremt enkla 
omständigheter i den ångermanländska Skuleskogen. Gnugga 
pinnar för att få eld, tillverka snöskor av grangrenar, bygga sin 
egen kolmila. Han har gjort det. 

Om erfarenheterna från den tiden – och om tankar kring 
samspelet naturmänniskateknik berättar han när han i höst 
gästar Nykvarn under beredskapsveckan. 

Kalla sig för överlevnadsexpert vill han inte. Mikael 
Åkerman talar hellre om levnad än överlevnad. Han brukar 
poängtera att det gäller att överhuvudtaget inte hamna i en 
överlevnadssituation.

– Försöka överleva – det gör vi när något redan gått på tok. 
Och då gäller det att så snabbt som möjligt ta sig ur situatio
nen och hitta ett levnadssätt som fungerar. För mig handlar 
överlevnad om att ha vissa grundläggande redskap och sedan 
agera utifrån rådande läge. Ett skydd mot regn och vind kan 
till exempel se väldigt olika ut beroende på terräng och andra 
förhållanden. Det finns inget standardrecept. 

Krisförberedelser, modell amerikansk prepper, är däremot 
inget Mikael Åkerman förespråkar. 

– Det blir en livsstil i sig att samla livsmedel i en bunker. 
Vem påstår att du kan sitta ensam, eller tillsammans med din 
familj, i din bunker? Du kanske måste samsas med mängder av 
människor. Dessutom är den typen av krisberedskap knuten 
till en viss plats. Vid en kris kanske du måste lämna området, 
säger han.

En av grundreglerna för att klara sig på egen hand i 
naturen är enligt Mikael enkel – och samtidigt mycket svår: 
Lyssna på kroppen. 
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Tema: Kris och prepp

– Ät om du är hungrig. Sov om du är trött. Drick 
om du är törstig. Det är primärt för att kunna skapa 
de marginaler som behövs.

Högst på den listan står sömnen, menar han. Den 
är avgörande för överlevnad. 

– Om jag får ta med mig en sak från det moderna 
samhället så väljer jag en bra sovsäck hundra gånger 
före en yxa eller en kniv för att slippa frysa. Att inte 
få sova är oerhört nedbrytande. En bra sovsäck är 
lätt att bära och klarar minusgrader.

För Mikael Åkerman har det enkla livet i samspel 
med naturen och ett mer harmoniskt livstempo 
blivit berikande. Däremot finns det ett antal faktorer 
som ofta underskattas av den som inte själv provat 
på vildmarkslivet. En av dem är vikten av sällskap 
och samarbete. 

– Jag är skeptisk till myten om den starka eremi
ten. Visst är det viktigt att ha egen tid men längre 
ensamhet är dåligt. Så egentligen tror jag inte på 
min egen modell. Det är bättre att vara två så att det 
finns någon att samtala med. Vi människor behöver 
samarbeta och ingå i ett sammanhang. 

En annan ofta underskattad faktor är svårighe
terna att hitta mat i den svenska naturen. 

– Det finns en romantiserad bild av att kunna leva 
på svampar och örter men det är svårt att hitta mat, 
det bör man absolut komma ihåg. Vilda växter är 

jättebra. Men de är inte så näringsrika. Man måste 
äta mycket för att klara energibehovet, det blir 
mycket samlande, förklarar Mikael Åkerman som 
genom åren lärt sig äta det mesta för att få näring. 

– Det är inte lätt att som vegan eller vegetarian 
försöka klara sig i det vilda på våra breddgrader. Och 
bakom det påståendet finns inga värderingar, enbart 
mina egna praktiska erfarenheter.

En tredje faktor som ofta glöms är handhavandet 
av redskap och verktyg.

– Jag får ofta frågan om vilken kniv som är den 
bästa. Och brukar svara att viktigare än valet av kniv 
är att kunna använda sin utrustning. Hur får jag 
tillbaka skärpan på kniven om den blir slö? Hur reser 
jag bäst mitt tält? Ibland har människor en övertro 
på utrustningen, ”vi har bra grejor”. Men olyckor 
händer, trots bra utrustning. Och då är det ofta 
handhavandet som brister. 

Så varför inte träna lite överlevnad i sommar? 
Ju mer vi har övat, desto mer rationellt agerar vi i 
verklig kris och nöd, menar Mikael Åkerman.

– Om du vill testa kan det vara bra att börja med 
att hyra en enkel stuga nära en sjö. Fisk är en bra 
källa till proteiner. Oavsett hur du väljer att prova, så 
var kreativ och tänk lösningsorienterat. Gör vad du 
kan med vad du har där du är.  

”Ät om du är hungrig. Sov om du är trött. 
Drick om du är törstig. Det är primärt för 

att kunna skapa de marginaler som behövs.”

Mikael 
Åkermans 
tre 
viktigaste 
regler inför 
vildmarks
livet:

1. Lyssna 
på kroppen 
och accep
tera aldrig 
fysisk eller 
psykisk 
känslolös
het, t. ex. 
förfrusna 
fingrar 
eller lik
giltighet.  

2. Lär 
känna din 
utrustning 
i förväg.

3. Ta inte 
med mer 
än du orkar 
bära. 

Hallå där …
Zacharias Tjäder, säkerhets-
chef i Nykvarns kommun

– Det militära hotet är kanske inte 
det viktigaste. Det finns andra hot som 
är betydligt farligare. 

Är det inte viktigt att ha 
skyddsrum till alla? 

– Nja. Skyddsrum är bara ett av flera 
sätt att skydda befolkningen. Det finns 
andra möjligheter att söka skydd och det 
kan i vissa lägen istället bli aktuellt att 
utrymma områden. 

Vilka hot är större, menar du?
– Sverige är ett av världens mest 

digitaliserade länder och vårt beroende 
av etjänster ökar hela tiden. Det gör 
oss extra sårbara. Hur många av oss har 
kontanter i plånboken? 

Vad kan hända?
– Våra system för elektronisk kom

munikation och infrastruktur behöver 
stärkas. Vi vet att både myndigheter, 
företag och banker har utsatts för cyber
attacker. Kom ihåg när hackare stängde 
ner kassorna på Coop förra sommaren. 
Och i april fick Swedbanks kunder 

minus på sina konton. Det är oklart om 
det berodde på ett angrepp, men visar 
ändå en svaghet i systemet.

Vilka fler hot ser du?
– Klimatkrisen. Vår livsmedelsför

sörjning är i dagsläget starkt beroende 
av importerad mat så det är klart att 
klimatkrisen påverkar oss när livs
miljöer dör, ekosystem kollapsar och 
människor flyr från områden som inte 
längre går att odla.

Vilket hot är det allvarligaste?
– Det största hotet är det som kommer 

inifrån. Hotet mot vår demokrati och 
våra värderingar som sprids genom 
desinformation och misstro. Främmande 
makter har nytta av att minska vårt för
troende för myndigheterna och splittra 
befolkningen. Därför krävs det mer 
engagemang i den demokrati vi behöver 
värna om. Men frågor kring demokrati 
och källkritik är mer komplexa och ham
nar lätt i skuggan av oron över konkreta 
saker, till exempel antalet skyddsrum.  

Rysslands invasion av Ukraina har gjort att intresset för 
krisberedskap och försvar ökat. I Nykvarn har diskussio-
nen handlat mycket om antal skyddsrum. Vilket hot är 
egentligen det största för Nykvarnsborna?

Det största hotet i Dag är inte bristen på skyddsrum utan bristen på tillit 
till samhället, menar Zacharias Tjäder.

såg och kniv är viktiga redskap. Men ännu viktigare är 
att kunna hantera dem.

Vecka

39
Håll ögonen öppna för vad som 
händer i Nykvarn vecka 39, den 26 
september till 2 oktober. Då hålls 
MSB:s (Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap) krisbered
skapsvecka över hela landet. Årets 
tema är mat. I Nykvarn blir det 
bland annat föreläsning med Mikael 
Åkerman och zombieöverlevnads
experten Herman Geijer.  

Om en större samhällskris 
drabbar Nykvarn ska kommunen i 
första hand se till att vanliga sam
hällsviktiga funktioner håller igång, 
det vill säga vatten och avlopp, rädd
ningstjänst, undervisning i skolorna 
och omsorg. Kommunen ska också 
se till att livsmedel kan nå fram till 
orten och att det vid behov går att 
evakuera eller ta emot människor. 

Kommunens resurser riktas 
därmed framför allt till de yngsta, 
svagaste och äldsta. Den som är 
vuxen och frisk måste ha en egen 
planering och beredskap.  

Vid en samhällskris ska du som är 
vuxen och frisk ha hemberedskap 
för minst en vecka.  Listor och tips 
hittar du på msb.se/sv/rad-till-privat-
personer/forbered-dig-for-kris  

Kommunens 
ansvar vid kris

Har du preppat 
din krislåda?

Vid större översvämningar, 
bränder, cyberattacker, tågolyckor 
och liknande kan nödställda 
från och med nästa år ta sig till 
Furuborghallen som utsetts till 
en så kallad trygghetspunkt. I 
hallen finns då möjlighet att vila, 
hämta vatten, ladda mobiler och få 
grundläggande sjukvård. Hallen blir 
också en reservlokal för polis och 
räddningstjänst.   

Furuborghallen blir 
trygghetspunkt
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Den dagliga verksamheten på Sol
höjden är inriktad på personer 
med grava funktionsnedsätt

ningar. Här jobbar personalen med indi
viduellt anpassade aktiviter inriktade 
på att bibehålla funktioner och ge en 
meningsfull vardag. 

En viktig del av arbetet är att stimu
lera de olika sinnena. Det görs bland 
annat i de nya sinnesrummen som har 
utformats av Catharina Andersson och 
Evelina Bolin som jobbar på Solhöjden.

Projektet började med ett studie
besök på Lagunen i Stockholm, en 
behandlande verksamhet som erbjuder 
sinnes stimulering. Sen gick det fort, 
från idé till verklighet tog det bara några 
månader. Catharina och Evelina har 
inrett och dekorerat medan andra delar 
av verksamheten har bidragit med mate
rial och arbetskraft där det behövts.

Bakom dörrarna till de två rummen 
öppnar sig två världar helt skilda från 
resten av omgivningen. I skogsrummet 
är färgerna dova, hämtade från skogen, 

det hörs porlande vatten och fågelkvit
ter. Rummet blir som en förlängning av 
trägården utanför, där både personal 
och brukare spenderar mycket tid när 
det är varmt ute. I det vita rummet möts 
vi av bubbelrör och lysdioder som rör 
sig och skiftar i färg. I en vattensäng går 
det att känna vibrationer av musik. 

I rummen får brukarna olika typer av 
sensorisk stimulans och erbjuds både 
aktivitet och vila.

– Våra besökare behöver hjälp med 

allt i vardagen och kan ofta ha svårt att 
uttrycka vad de har för behov och vad 
de känner, säger Catharina och Evelina. 
Där behöver vi hela tiden vara med och 
se vad det finns för behov, de hamnar ju 
helt i händerna på oss.

Även om det kan vara svårt att 
kommunicera med brukarna är Catha
rina och Evelina säkra på att rummen 
gör skillnad. De känner besökarna så 
pass bra att de kan uppfatta även de 
små uttrycken. 

– Det viktigaste är att de ska må bra, 
vara bekväma och vilja vara hos oss.

Rummen har även bidragit till ett star
kare samarbete mellan de olika dagliga 
verksamheterna, rummen står öppna för 
alla att använda. Ljud och ljus kan anpas
sas till besökaren och dagsformen.

– Det är roligt att vi kan utveckla 
rummen utifrån vad vi ser för behov 
och vad vi får för idéer. Näst på tur står 
hallen som ska få ett strandtema.  

Ett stort engagemang från personal och samarbete 
med andra delar av verksamheten har gjort att Solhöjden 

nu fått två nya sinnesstimulerande rum. 

Rum för sinnena

VAD ÄR ETT SINNESRUM? 
Användandet av sinnesstimule
rande rum började på 1970talet 
i Holland, för att erbjuda kravlös 
sinnesstimuli till personer med 
flerfunktionsnedsättning. Då bör
jade också begreppet Snozelen 
användas, en kombination av de 
holländska orden för att utforska 
och slappna av. 

Källa: Region Stockholm

TexT: frida Tobiasson foTo: Jens andersson

catharina anDersson med Camilla Borg i skogsrummet.

Lagom till semestrarna rullar 
kommunens nya lådcykel, tillika 
turistinformation, ut på vägarna 

för att ge service och sprida informa
tion om besöksmål och upplevelser.

– Det är socialpraktiken på arbets
marknadsprogrammet som har stått för 
snickeriet och hjälpt oss att förvandla 
en klassisk lådcykel till en mindre 
turistbyrå, säger Isabell Kilström, 
turism och näringslivssamordnare i 
Nykvarns kommun.

 Turistinformationen är lastad med bro
schyrer och kartor och dyker upp på både 
väntade och oväntade platser runt om i 
kommunen med start efter midsommar.

– Det här är ett sätt för oss att vara 
rörliga och flexibla och komma nära 
våra boende, besökare och besöksmål. 
På så sätt kan vi erbjuda snabb och per
sonlig service där människor befinner 
sig, säger Isabell Kilström.

Även kommunens uppskattade 
cykelbibliotek rullar ut på gatorna i 
sommar. Första turen går till Nykvarns 
låg och mellanstadieskolor för att 
uppmärksamma Sommarboken – en 
läsfrämjande sommarlovsaktivitet för 
barn mellan åtta och tolv år.

 – Vi vill uppmuntra till kravlös läs
ning i sommar och hoppas att så många 
barn som möjligt vill vara med i våra 

sommarlovsaktiviteter, säger biblioteka
rien Kristina Molitor.

Cykelbiblioteket erbjuder enkel och 
smidig utlåning av utvalda böcker och 
finns på välbesökta platser som vid 
Hökmossbadet och hängmattebibliote
ket i Stålbruksparken. 

 – Vår cykelvagn är fullastad med 
härlig sommarläsning för både barn och 
vuxna. Minst en gång i veckan kan man 
förvänta sig att träffa oss i sommar, 
säger Kristina Molitor.

Cykelbiblioteket rullar i gång i 
mitten av juni och fortsätter fram till 
mitten av augusti.  

Kommunen satsar på rullande service i sommar.  
Turistinformationen får tre hjul och det 

uppskattade cykelbiblioteket gör comeback.

Service på hjul 
i sommar

TexT: Tia hellén foTo: Jens andersson

kristina Molitor från biblioteket och Erica Bjerregaard från turistinformationen ger rullande service i sommar.

Cykelsommar
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1. Planera cykelsemestern i god tid, särskilt om 
du tänker övernatta längs vägen. Bestäm rutter, 
sevärdheter och platser där du kan äta och sova.  

2. Serva cykeln före avfärd. Lämna in på cykelverkstad 
ifall du är osäker. 

3. Packa en papperskarta. Då vet du säkert att du kan 
navigera även om mobilbatteriet skulle ladda ur.

4. Fyll vattenflaskorna. Ta med nötter och banan eller 
annat mellanmål för snabb energipåfyllning. 

5. Cykla säkert. Håll avstånd om ni är flera i säll
skapet. Använd gärna varselväst och glöm inte 
cykelhjälmen. 

6. Packa kläder för alla typer av väder. Utgå från 
lager på lagerprincipen. 

7. Packa smart, fördela vikten jämnt. Använd vatten
täta cykelväskor eller packa i plastpåsar. Glöm 
inte multifunktionsverktyg och första hjälpenkit.

7
kom-ihåg

Det går bra att cykla i naturen om du är skonsam. 
Anpassa vägval och körsätt så att du inte skadar 
marken i onödan. Det är inte tillåtet att cykla över plan
teringar, trädgårdar, plantskolor och andra känsliga 
områden, exempelvis åkrar med växande gröda.

Tänk särskilt på att
• undvika mjuka stigar
• undvika att cykla över känsliga marktyper 
• anpassa körsätt efter underlag
• grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtå

lig mark.

Det finns inget allmänt förbud mot att cykla på 
motionsspår och vandringsleder men i vissa kom
muner är cykling i motionsspår förbjuden. Eftersom 
lederna är anlagda för den som går eller springer 
måste du ta det lugnt och räkna med att fotgängare 
har företräde.

I nationalparker och naturreservat kan särskilda 
regler gälla för cykling. På anslagstavlor i områdena 
ser du vad som gäller. Du kan också få mer informa
tion från kommunen eller länsstyrelsen.  
Källa: Naturvårdsverket.se

TA HÄNSYN 
TILL NATUREN

Njut av sommaren från cykelsadeln

Intresset för cykling har ökat kraftigt de senaste åren och förde
larna med att trampa sig fram är många. Det är ett utmärkt sätt att få 
allsidig vardagsmotion, komma nära naturen och upptäcka nya smult
ronställen. Cykling är också ett klimatsmart sätt att transportera sig 
på och ofta mindre kostsamt än många andra transportsätt. 

För många är cykling förknippat med en känsla av frihet och flexibi

Cykling är bra för hälsan och ett enkelt och klimatsmart sätt 
att utforska sitt närområde. På kommunens nya cykelkarta 
hittar du både cykelrutter och besöksmål i Nykvarn.

Nykvarn
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Runnbäcks-
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Turingen

Vidbynäs
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Sörmlandsleden
Folkets park

Taxinge slott

10 km

Hökmossbadet

E20

E20

Oxvretens
utegym

Hängmatte-
bibliotek

Furuborg-
hallen

500 m

Gamla Strängnäsvägen

Mot Södertälje

ÄR DU KVINNA OCH GILLAR ATT CYKLA? 
Team Ljungskog är ett nätverk för kvinnliga motionärer 
som gillar cykling, god mat och social samvaro.
Läs mer på teamljungskog.se 

Vilka är dina favoritcykelturer i Nykvarn med omnejd?
– Jag gillar att cykla den nyanlagda cykelvägen mellan 

Nykvarn och Södertälje, förbi Volkswagen, till Tveta och 
sedan tillbaka till Nykvarn. Eller vidare mot Järna om jag vill 
cykla en längre sträcka. Totalt brukar det bli runt tre till fyra 
och en halv mil beroende på vilken sträcka jag väljer. 

Jag tycker också mycket om att cykla landsvägen mot 
Enhörna och vidare mot Södertälje för att sedan ta gamla 
Strängnäsvägen mot Nykvarn. Den turen brukar bli unge
fär trefyra mil. En kortare sträcka som är trevlig är vägen 
mot Jägarskogen, vidare till Svartbro och sedan gamla 
Strängnäsvägen tillbaka 

Hur ser den perfekta cykelrundan ut för dig?
– Det är alltid roligast att cykla tillsammans. Jag tycker om 

att cykla i klunga och prata och ha roligt. Dessutom sparar 
man hela 40 procent energi när man cyklar bakom någon och 
inte får vinden på sig. Distansen får gärna vara runt fyrafem 

Nykvarnsbon och tvåfaldiga 
världsmästaren Susanne Ljungskog ger 

tips inför sommarens cykelturer.
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mil. Så måste det alltid ingå fika, till exempel kanelbulle. Jag 
gör ofta den här typen av turer tillsammans med tjejerna i 
mitt kvinnliga nätverk Team Ljungskog. 

Vilka tips kan du ge nybörjare som vill upptäcka Nykvarn 
på cykel i sommar?

– Om du är nybörjare ska du tänka på att inte cykla för 
långt. Att cykla från där du bor till Hökmossbadet kan vara 
en lagom start. Vill du utmana dig själv lite kan du till exem
pel cykla till Taxinge slott och ta en fika. Tänk på att ta med 
något att dricka om det är varmt ute. Jag kan också rekom
mendera att cykla till Jägarskogen, parkera cykeln där och ta 
en skogspromenad. Att cykla är ett bra sätt att upptäcka nya 
områden i Nykvarn och det finns en del bra cykelvägar här.

Vad ska den som ger sig ut på längre cykelturer tänka på?
– Det är viktigt att cykeln är servad så att all säkerhet finns 

på plats och att den är rätt inställd, annars är det lätt att få 
ont. Det är också viktigt att inte cykla för fort. Cykla i en 
sådan takt att du kan prata med den du cyklar tillsammans 
med. Tänk på att planera många stopp längs vägen, som 
fika och lunchpauser, och packa gärna med både vätska och 
mellanmål om orken tryter. Det gör även stor skillnad att vara 
rätt klädd. Det finns allt från vadderade byxor till speciella 
skor och pedaler som håller fötterna på plats.

Hur viktigt är valet av cykel?
– Valet av cykel beror helt på omständigheterna. Cyklar du i 

skogen behöver du en mountainbike, cyklar du på landsväg kan 
en racer, el, standard eller hybridcykel vara ett alternativ. 
Jag rekommenderar den som planerar att köpa en ny cykel att 
besöka en cykelbutik och berätta om de behov som finns. På så 
sätt kan en person med kunskap guida dig att hitta rätt cykel.

Upptäck Nykvarn 
på cykel –  

proffset tipsar

litet. Att för egen maskin kunna förflytta sig från en plats till 
en annan – långsamt eller snabbt. Att susa fram genom land
skapet, känna vinden i håret och stanna till för en fikapaus där 
naturen är som vackrast.

Nu kan du enkelt utforska Nykvarn från cykelsadeln. På 
kommunens nya karta finns de flesta av kommunens gång 
och cykelvägar utmärkta. Kartan innehåller också ett antal 
besöksmål och upplevelser.

Kartan kan du ladda ner från kommunens hemsida, hämta 
i den ambulerande turistinformationen eller i servicecenter 
i kommunhuset.  

Cykelsommar
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Anette Nilsson:   
Den blomstrande köksträdgården: 
Potager på svenska (Roos & Tegnér)

Att odla sin egen mat har blivit en populär fritidssysselsättning och 
kanske många även när en tanke om att bli lite mer självförsörjande. 

Tiden att gömma grönsakslandet bakom huset är förbi – nu vill vi visa upp vad 
vi odlar. Varför inte i en vacker samodling med både blommor och grönsaker? 
Anette Nilsson på Boäng i Skåne kommer med många handfasta odlingstips 
kring jord och växter. Här finns också utrymme för inspiration och glädje i allt 
det vackra som en köksträdgård kan ge genom samodling – potager. 

Niklas Kämpargård:
Krishandboken. Allt du behöver för att klara dig (Norstedts)

Att vara förberedd på en mindre eller större krissituation hand
lar varken om domedagstänk eller prepperfanatism. Hur löser 

man vardagliga utmaningar som transport, matlagning, värme, vatten 
och sanitet när varken el, kranar eller toalett fungerar? Faktum är att 
många inte skulle klara den vecka på egen hand som myndigheterna 
förväntar sig av oss. Med Krishandboken kommer du närmare målet. 
Den här boken kommer bli den första att ta slut på hyllorna när krisen 
knackar på dörren. 

Böcker för spänning 
och beredskap

Öka din självförsörjning och var beredd när krisen kommer. Eller upplev spänning från 
igår med kopplingar till i dag. Biblioteket väljer sommarläsning.

Denise Rudberg: 
Det första chiffret (Forum)

Den första delen i serien Kontrahenterna som utspelar sig i andra 
världskrigets Stockholm. Tre kvinnor med helt olika bakgrund, 

alla med matematisk begåvning, anställs i en hemlig militär grupp som 
ska försöka tyda tyskarnas kodade meddelanden. Kvinnorna porträtte
ras på ett fint sätt och man vill fortsätta följa dem i kommande böcker. 
Böckerna har verklighetsbakgrund i författarinnans släkt. Den fjärde 
boken i serien ges ut i juni. 

Anders de la Motte:    
Slutet av sommaren (Forum)

En kväll 1980 försvinner en femårig pojke från en ensligt 
belägen gård på den skånska slätten. Trots att hela bygden 

engagerar sig i sökandet hittas han inte. Tjugo år senare leder hans 
storasyster Veronica ett gruppterapisamtal i Stockholm där en ung 
man berättar om sin barndom, om oförklarliga minnen av en pojkes 
försvinnande. Hans berättelse känns skrämmande bekant. Motvilligt 
tvingas Veronica riskera den bräckliga tillvaro hon byggt upp. Spän
ning på hög nivå. Ingår i en hyllad årtidskvartett. 
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Efter två års uppehåll på grund av pandemin 
blir det en festlig dag i Folkets park den 6 juni. 
Dagen inleds traditionsenligt med fanborg 

som tågar från centrum till Folkets park där natio
naldagsfirandet hålls.

Efter nationaldagsfirandet tar Nykvarnsdagen 
över. Årets tema är cirkus. Artister från olika grenar 
av modern cirkus uppträder. Dessutom medverkar 
musiker och en mängd föreningar samt politiker.

Publiken kommer få se en cirkuskonsert med 
kompositören och multimusikern Looptok, Samuel 
Looptok Långbacka, som gjort musiken till flera 
Cirkus Cirkörföreställningar. Här möter hans musik 
hisnande cirkusakrobatik med artister i toppklass, 
däribland Sarah Lett som vi strax före jul kunde se 
i Outlines på Vävenscenen och Peter Åberg, som 
precis varit med i Talang. 

Med oss på Nykvarnsdagen finns också Rasmus 
Wurm, en eftertraktad och erfaren jonglör, såpbub
belartist och trollkarl. Vissa Nykvarnsbor kanske 
känner igen honom från förra sommaren i Folkets 
park där han bland annat gick på styltor.

För dig som vill testa att gå på lina finns 
cirkusföreningen Naked ape på plats med en 
balanspark mellan träden. Erfarna lindansare 

hjälper dig pröva din balans.
För musiken under både nationaldagsfirandet 

och Nykvarnsdagen dagen svarar bland andra den 
världskände trumpetaren och Nykvarnsbon Peter 
Asplund som uppträder tillsammans med Cecilia 
Johansson och musikkåren och kulturskolan.

Förutom underhållning finns föreningar på plats, 
liksom lokala politiker och flera av kommunens 
verksamheter, till exempel biblioteket och Fritidsfa
briken.

Minigolfbanan som renoverats under maj 
månad invigs på nytt och det finns många 
möjligheter att hitta något ätbart under 

dagen. Kaffe, hamburgare, korv och mycket mer 
serveras av företagare från Nykvarn. 

Laddat för fest 
i Folkets park

Äntligen – efter två års uppehåll! Den 6 juni blir det fest i 
Folkets park. Då firar vi nationaldagen och Nykvarnsda-
gen med flaggor och högtidstal, cirkusartister och musik.

TexT: anna rauTio

Tider för 
dagen hittar du 
i kalendariet på 
sista sidan.

sara lett och Peter asPlunD är två av artisterna som medverkar den 6 juni.
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Han känner de flesta av sina kunder vid namn och hans restauranger är platser där många 
unga blir sedda och lyssnade på. Maurice Varli är kommunens senaste hedersmedborgare 

och får utmärkelsen för sitt stora engagemang i människor och mat.   

Porträttet

Maurice Varli 
Familj: Frun Dolly och tre barn

Livsmotto: Livet leker, solen skiner
Favoritmat: Falukorv och stuvade makaroner 

När han inte jobbar: Jag jobbar jämt men har ”allindagar” 
med barnen då de får bestämma exakt vad de vill göra och äta.

– Vi är som en 
enda stor familj 

TexT: Tia hellén, foTo: Jens andersson

Inför intervjun med Maurice Varli har jag inte fått fram så 
mycket mer om honom än det jag redan vet. Att han driver 
två restauranger, är kommunens senaste hedersmedborg

are och att han tidigare fått utmärkelsen årets möjliggörare.
– Att snacka med folk och bygga relationer är det bästa med 

mitt jobb. Men jag brukar inte prata så mycket om mig själv, 
säger han.

Lyckligtvis är det många andra som gärna vill prata med 
och om Maurice Varli. Vi sitter vid ett hörnbord på hans 
restaurang New Mill Grill i centrum där ett kebabspett grillas 
inför fredagens middagsrusning och sprider en härlig doft av 
vitlök och chili.

– Jag har spenderat större delen av mitt liv här och Nykvarn 
betyder allt för mig. Det var därför min första restaurang fick 
namnet New Mill Grill, säger Maurice Varli och förklarar att 
Nykvarn översatt till engelska blir new mill.

Stämningen inne på restaurangen är familjär. En pojke 
som Maurice Varli – eller Morris som han kallas – hälsar 
på vid förnamn ska strax beställa sitt favoritmål, 

kycklingtallrik. Han säger att ”Morris kan allas namn och 
är jättebra på att laga mat. Så vet han vad vi vill äta innan vi 
säger det.” En annan ungdom flikar snabbt in. ”Han är snäll 
och finns alltid här för oss.” 

Det stämmer väl överens med kommunfullmäktiges moti
vering om att Maurice Varli väljs till hedersmedborgare för sitt 
stora engagemang i människor och mat i centrum. 

– Jag har sett flera generationer växa upp och tycker om 
att prata med kidsen och lyssna på deras konversationer. Jag 
är välsignad med bra minne och har lätt för att komma ihåg 
människor.

Redan som elvaåring började Maurice Varli hjälpa till på 
sin pappas pizzeria tillsammans med sina syskon och 
farmor. Men det var inte alltid självklart att han skulle 

starta en egen restaurang, trots att han är uppväxt i branschen. 
– Jag vek kartonger och bar läsk och det blev mitt sätt att 

umgås med pappa eftersom han jobbade mycket. När jag var 
liten tyckte jag att branschen verkade rätt slitig och tung.

Fördelarna vägde på sikt upp nackdelarna. Maurice Varli 
trivdes med den gemenskap mat ofta ger upphov till och att 
ständigt vara omgiven av människor. 27 år gammal startade 
han sin första restaurang.

– Det bästa med jobbet är alla människor jag träffar. Men 
jag arbetar väldigt mycket och hinner inte riktigt med allt jag 
skulle vilja. Som att umgås mer med familjen.

En kvinna, som har känt Maurice Varli i över 30 år, 
kommer fram och ger honom en kram och gratulerar 
till utmärkelsen. Hon berättar att hon just har haft 

en dispyt med sin son och Maurice Varli är inte sen med att 
komma med råd. Något om omvänd psykologi.

– Jag gillar att hjälpa till när jag kan och är bra på att se 
möjligheter i stället för svårigheter. Som när jag satsade mig 
ur krisen, säger han och syftar på pandemin 2020 då han 
öppnade sin andra restaurang.

Samtidigt som pandemin slog hårt mot restaurangbran
schen, och tvingade många att stänga ner sina verksamheter, 
öppnade Maurice Varli dörrarna till pizzerian Dolly som fått 
sitt namn efter Maurice fru.

– Jag var snabb med att ställa om och satsa på hämtmat. 
Pizza är alltid uppskattat och lätt att ta med hem. Så jag öpp
nade en pizzeria och namnet var en självklarhet, säger han 
och berättar att etableringen av Dolly skedde spontant trots 
att han normalt har en plan för allt.

Pizzerian skapade flera nya arbetstillfällen och i dag ger 
Maurice Varlis verksamheter arbete till tio medarbetare.

– Det mest utmanande med företagandet är mina anställda. 
Att få tillvaron att vara så bra som möjligt för dem och se till 
att allt fungerar. Det är nästan som att ha tio barn.

Hans egna barn frågar ibland pappa Morris om han 
känner hela världen. Eller åtminstone den värld de 
bäst känner till – Nykvarn.

– Jag känner väldigt många människor här och vi är som en 
enda stor familj i Nykvarn. Folk ser efter varandra och ställer 
upp när det behövs. 

Precis det som Maurice Varli själv gör för 
kommunens ungdomar.

”Jag är välsignad med bra 
minne och har lätt för att 
komma ihåg människor.”
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Suomen kielen hallintoalue • Finskt förvaltningsområde
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En dag med ...
... Ibrahim Abdallah, 
valsamordnare på 
kommunledningskontoret. 
 
08.30 Jag diskuterar med mina kollegor hur vi ska 
informera väljare om förtidsröstningen som börjar 
24 augusti. Vi vill uppmana den som förtidsröstar att 
göra det tidigare än i sista veckan för att få kortare 
köer och minska trycket på röstmottagare.

09.00 Läser och svarar på mejl. Ser om någon 
anmält sig som röstmottagare. Mejlen ligger som 
vanligt i bakgrunden hela dagen. 

09.30 Ringer några uppföljande samtal och kollar om 
valmyndigheten, länsstyrelsen eller annan myndighet 
skickat information.

10.15 Skriver underlag till kommande nämndsam
manträde. Bollar några detaljer med en valsamord
nare i en annan kommun.

12:00 Lunch 

12.30 Jobbar med en rutin för den ambulerande 
röstmottagningen, som kan användas av personer 
som inte kan ta sig till röstningslokal på grund av 
sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning.

15.00 Tittar på bemanningen av de olika valloka
lerna, vilket är att likna vid ett pussel.

16.00 Teamsmöte med valsamordnare i andra kom
muner där vi försöker lösa olika utmaningar.

16.30 Kollar av vad som inte hunnit göras under 
dagen och vad som behöver göras kommande dag. 
Ringer ett par samtal till röstmottagare som anmält 
sitt intresse.

17:00 Avstämning med kanslichefen om var vi 
befinner oss och arbetet framåt.

17:45 Avslutar dagen.

10.
elokuuta

Tervetuloa laulamaan suomeksi 
ja ruotsiksi Folkets parkin rotun
daan 10. elokuuta klo 14.00! 

Silloin siellä pidetään yhteislau
lutilaisuus Kaya Ålanderin johdolla. 
Laulamme tuttuja suomalaisia kap
paleita hanurin säestyksellä. Yhteis
laulu sopii kaikille, jotka kieleen 
katsomatta haluavat päästä osalli
siksi Suomen lauluaarteesta. Valitset 
itse, haluatko laulaa vai haluatko vain 
kuunnella ja nauttia. Laulamme noin 
tunnin ajan. Tilaisuus on maksuton 
ja lauluvihkoja jaetaan paikalla. Myös 
kahvila on avoin.  

Mitä paikkoja Nykvarnissa 
voidaan yhdistää suomalaisuuteen? 
Mitä kerrottavaa ihmisillä on näistä 
paikoista? Kunnan kulttuuri ja 
kirjastoyksikkö aikoo ottaa selvää 
asiasta syksyn aikana toteuttavassa 
kerrontaprojektissa. 

Projekti liittyy oppaaseen Sveri
gefinska berättelser (Ruotsinsuo
malaisia kertomuksia), joka sisältyy 
Upptäck historien sovellukseen. 
Sovelluksen on laatinut Tukholman 
läänin museo. Siihen on tähän 
mennessä koottu kuvauksia tietyiltä 
alueilta Botkyrkassa, Haningessa ja 
Huddingessa. Nyt tarkoituksena on 
siis saada mukaan tiettyjä paikkoja 
Nykvarnista. 

– Pyrimme tämän hankkeen 
avulla tuomaan esille ihmisten ker
tomuksia ja tutkimaan, mitkä paikat 
ovat olleet tärkeitä ja merkitykselli
siä suomenkieliselle vähemmistölle, 
toteaa kunnan kulttuurikoordinaat
tori Anna Rautio. 

Sovellukseen tähän asti sisäl
tyneiden kuntien osalta äänitys ja 
teksti ovat olleet sekä suomeksi että 
ruotsiksi. Jos Nykvarnissa käynnis
tetään vastaava hanke, julkaistaan 
myös se kahtena kieliversiona.  

Kerrontaprojekti 
Nykvarnin 
suomalaisuudesta

Sandra tukee Lugnetin 
suomenkielisiä asukkaita

Sandra Kuismanen puhuu suomea ja 
hän on jo parin vuoden ajan toiminut 
aamupäivisin Vapaaehtoiskeskuksen 
koordinaattorina ja iltapäivisin tukihen
kilönä Lugnetin toiminnassa. Nyt kun 
Lugnetissa on palattu normaalitilantee
seen pandemian jälkeen, hän on lisäksi 
saanut erityisen vastuun talon suomen
kielisistä asukkaista. Kerran kuukau
dessa hän kokoaa yhteen ryhmän, jolle 
järjestetään suomenkielistä toimintaa. 

– Monet talon ikääntyneistä suomen
kielisistä asukkaista ovat unohtaneet 
ruotsin kielen joko kokonaan tai osittain. 
On tärkeää, että he voivat käyttää äidin
kieltään, koska se lisää heidän turvalli
suuden tunnettaan, Sandra toteaa. 

Nykyisellään suomi on kuuden tai 
seitsemän asukkaan äidinkieli Lug
netissa. Luku muuttuu, kun taloon 
tulee uusia suomea puhuvia asukkaita. 
Ensimmäisissä tapaamisissa osanottajat 
ovat ennen kaikkea saaneet tutustua 
vähän lähemmin Sandraan ja toisiinsa. 
Jatkossa ohjelma laaditaan ryhmän 
toivomusten pohjalta.

– Uskon, että joskus riittää, että 
osanottajat saavat käyttää aistejaan. 

Kuunnella musiikkia, syödä karjalan
piirakoita, keskustella ja ehkä katsoa 
suomalaisen elokuvan.

Muina iltapäivinä Sandra osallistuu 
Lugnetin normaaliin ruotsinkieliseen 
toimintaan. 

– Koska olen paikalla, voin samalla 
selittää toimintaa suomeksi halukkaille, 
Sandra kertoo.

Sandra Kuismanen toivoo, että 
suositut pubillat voidaan jälleen ottaa 
ohjelmaan kesän tullessa. Silloin ohjel
massa on myös suomalaista musiikkia. 
Toivottavasti myös Sandran toisen 
työpaikan, Vapaaehtoiskeskuksen (Fri
villigcentralen), vapaaehtoistyöntekijät 
voivat olla mukana samalla tavoin kuin 
ennen pandemiaa. 

Sandralla on käyttöä suomen kielelle 
myös Vapaaehtoiskeskuksessa. 

– Vapaaehtoiskeskus on avoin kaikille 
0100 vuotiaille. Jotkut kahvilatoimin
tamme työntekijöistä ovat suomalaisia, 
ja he puhuvat suomea enemmän kuin 
mielellään. He toivottavat luonnollises
tikin suomea puhuvat kävijät erityisen 
tervetulleiksi!  

Mahdollisuus kokea uudelleen suomen kielen sanoja, muis-
toja, makuja, tuoksuja ja musiikkia. Sandra Kuismanen on 
toiminut Lugnetin suomalaisten asukkaiden tukihenkilönä 
siitä lähtien, kun pandemia hellitti otteensa Lugnetista. 
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Förra året kom Furuborgskolan fyra i tävlingen ”årets skolmatsrätt” med White 
guide junior. I år siktar de på en första plats. Årets bidrag från Furuborgskolan är en 
hönsfärsburgare med surdegsbröd, klyftpotatis och curryaioli. 

– Att vi väljer just hönsfärs och inte exempelvis kyckling, är för att höna har en 
lägre klimatpåverkan. Den är också bättre än kyckling ur ett djuretiskt perspektiv 
då den får leva ett bättre liv, berättar Furuborgskolans kökschef Sofie Hansen.

Vinnaren utses i höst och går till den skola som skickar in det recept som är en 
favorit hos barnen. Receptet ska, förutom att vara favoriträtt, vara gott, hållbart 
och hälsosamt.  

Nu använder vi papperspåse 
för matavfall i Nykvarn. Bytet 
från plast till papperspåse är ett 
viktigt steg i Nykvarns miljö
arbete. Läs mer på vår hemsida 
nykvarn.se/papperspase  

Hängmattebiblioteket i 
Stålbruksparken är i sommar 
öppet 13 juni–27 augusti. Här kan 
du plocka upp en bok ur en av 
boklådorna som är placerade på 
några av träden och lägga dig i 
en hängmatta för en skön stunds 
läsning. Lägg gärna tillbaka boken 
i lådan när du har gungat klart.  

Du som är 8-12 år och gillar att 
läsa och träffa kompisar – missa 
inte årets upplaga av Sommarbo
ken. Temat för i år är I skuggan 
av … Det kan inrymma allt från 
läskigheter/rysligheter/skräck till 
att konkret sitta ute i skuggan av 
ett träd. Det kan dessutom ha en 
känslomässig dimension. Som 
att växa upp i skuggan av någon, 
till exempel ett syskon. Det finns 
säkert flera saker som kan läsas in 
i uttrycket. Hur tänker du?

Vi träffas i hängmattebibliote
ket i Stålbruksparken. Det 
kommer att finnas fika och pyssel 
och jätte många bra böcker! 

Datum för träffarna hittar du i 
kalendariet på sista sidan.  

Inga planer i sommar? Då kan 
du vara lugn – det finns massor 
att upptäcka i Nykvarn. I turist
broschyren hittar du tips på både 
stora och små utflykter i kommu
nen. Turistbroschyren finns att 
hämta i vår ambulerande turist
byrå, hos servicecenter i kommun
huset och på nykvarn.se  

Prova på orientering med 
SNO, SödertäljeNykvarn Orien
tering, i sommar. I Nykvarns 
bibliotek kan  kan du för 50 kro
nor köpa en en karta med inritade 
kontroller. Naturpasset pågår 
från maj till oktober.  

Så många bor det i Nykvarns 
kommun just nu och kan därmed 
titulera sig som Nykvarnsbor.  

Välkommen på Nykvarns årliga 
konstsafari den 2 juli kl. 10–15, 
där lokala konstnärer visar 
upp sina konstverk. Här kan 
du som besökare mingla bland 
textilkonst, stora tavlor, digital 
formgivning, keramik, akvareller 
med mera hos de olika utställarna 
runtom i Nykvarn.

Du kan läsa mer på vår hemsida 
nykvarn.se/konstsafari  

Nykvarn hjärta 
papperspåsen

Häng med 
bok i 
parken

Sommarboken 
med skräcktema

Utegruppen gav fåglarna bo

Michael blev årets företagare

Utegruppen, som är ett av kommunens arbetsmarknadsprojekt, har under våren 
byggt fågelholkar som satts upp på olika platser i Nykvarn. Holkar har också delats 
ut till Nykvarns förskolor som själva fått testa att bygga ihop dem. 

Holkarna består av sex trädelar som byggs ihop med skruvar. För att tömma boet 
på hösten tas en av skruvarna till underdelen på holken bort, då går den att tippa så 
att innehållet åker ut. Se filmen om hur utegruppen byggde sina holkar på 
nykvarn.se/fagelholk  

Michael Ivarsson som driver Trendab Bildelar har utsetts till årets företagare. 
– Det är en stor ära att få denna utmärkelse och det känns jättekul att ett företag 

som vårt uppmärksammas. Priset delar jag naturligtvis med min otroligt duktiga 
personal, utan våra anställda är vi ingenting, säger Michael. 

Motiveringen lyder: ”Michael Ivarsson är ägare av Trendab Bildelar AB med 
verksamheten i Nykvarn sedan 1974. Företaget sysslar med reparation av bilar och 
försäljning av bildelar med inriktning på motorsport. Företaget följer med sin tid 
genom satsning på ehandel, konvertering av bilar till eldrift, utveckling av nya billi
gare sportmotorer och sponsring av nya talanger inom motorsport. Företaget bidrar 
i hög grad till att sätta Nykvarn på kartan.”

Utmärkelsen Årets företagare delas ut av Nykvarns Rotaryklubb.  

Tyck till om 
kultur och fritid
Hur ska kulturen och fritiden se ut i Nykvarn framöver? Kultur och fritid 
är en viktig del av människors liv, för livskvalitet, upplevelser och delaktighet.

Nu tar vi fram ett kultur och fritidspolitiskt program som ska ge en tydlig 
riktning för utvecklingen framåt. 

Programmet ska gälla fram till 2028 och tas 
fram i dialog med föreningar, kulturutövare 
och andra intressenter. Svara gärna på vår 
enkät med frågor kring kultur och fritidslivet 
i Nykvarn. 

Scanna QRkoden med din mobilkamera för 
att komma till enkäten.  

Hämta årets 
turistbroschyr

Testa orientering 
med naturpasset

11 500 

2 juli 
Tävlingsdags för årets skolmatsrätt
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Nationaldagsfirande och 
Nykvarnsdagen.
Fanborg går från centrum till Fol
kets park kl. 11.30. Där firas natio
naldagen från kl. 12.00 till cirka kl. 
12.45 med musik, stipendieutdelning 
och högtidstal.

Därefter pågår Nykvarnsdagen 
kl. 13.00–16.00 med uppträdanden, 
uppvisningar, provapåaktiviteter 
för hela Nykvarn. Servering av mat 
och kaffe. Folkets park, fri entré.

13 juni
Sommarboken med pyssel och 
fika. Hängmattebiblioteket, 
Stålbruksparken. Drop-in kl. 10–14. 

2 juli
Konstsafari 
Lokala konstnärer visar upp sina 
konstverk i ateljéer och bostäder. 
Information på nykvarn.se/konstsafari

4 juli 
Sommarboken med pyssel och 
fika. Hängmattebiblioteket, 
Stålbruksparken. Drop-in kl. 10–14.

6 juli 
Allsång. Kom och sjung med Lars 
Priebe och Karolina Fredriksson. 
Klassiska allsånger i skön blandning 
under ca en timme. Allsångshäften 
delas ut på plats.
Servering i caféet. Fri entré
Folkets park, rotundan, kl. 14.00.

20 juli 
Allsång. Kom och sjung med Lars 
Priebe och Karolina Fredriksson. 
Klassiska allsånger i skön blandning 
under ca en timme. Allsångshäften 
delas ut på plats.
Servering i caféet. Fri entré
Folkets park, rotundan, kl. 14.00.

25 juli 
Sommarboken med pyssel och 
fika. Hängmattebiblioteket, 
Stålbruksparken. Drop-in kl. 10–14.

Allsång på finska och svenska
Kom och sjung med Kaya Ålan
der. Välkända finska melodier 
ackompanjerade av Erik Iivonen 
på dragspel. Passar för alla som 
vill ta del av den finska låtskatten 
oavsett språk, du väljer själv om du 
vill sjunga med eller bara sitta och 
lyssna och njuta. Vi sjunger i cirka 
en timme. Allsångshäften delas ut 
på plats. Servering i caféet. Folkets 
park, rotundan kl. 14.00. Fri entré.

6 juni

13 augusti

15 augusti 
Sommarboken med pyssel och 
fika. Hängmattebiblioteket, 
Stålbruksparken. Drop-in kl. 10–14.

Bluespicknick. Ta med pick
nikkorgen och lyssna på musik. 
Södertälje jazz och bluesförening 
arrangerar och har bjudit in Blue 
Benders, Tove Gustafssons blues
band, Tilting sky, Sky high. Mer info 
på sodertaljejazzbluesforening.se
Biljett 200 kr, köp vid entrén. Medlem-
mar i Södertälje jazz-och bluesfören-
ing får 50 kr rabatt
Folkets park kl. 18.00–23.30.

10 augusti

3 augusti
Allsång. Kom och sjung med Lars 
Priebe och Karolina Fredriksson. 
Klassiska allsånger i skön blandning 
under ca en timme. Allsångshäften 
delas ut på plats.
Servering i caféet. Fri entré
Folkets park, rotundan, kl. 14.00.
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