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Ledare

Det är bäst att vara tydlig: Jag är inte nostal-
gisk. Jag tror inte man kan stoppa utveck-
ling och förändring. Däremot tror jag man 

kan påverka den.

Ibland hör jag Nykvarnsbor tala längtansfullt 
om 50-talets brukssamhälle. Det var säkert fint, 
men det kan aldrig bli på samma sätt igen. Vårt 
samhälle utvecklas hela tiden.

Då är det mycket roligare att fundera på hur vi kan 
forma vårt nuvarande och framtida Nykvarn, en 
kommun i stark tillväxt. Hur vi ska kunna växa 
lagom snabbt, så vi kan erbjuda nya skolor, för-
skolor och annan service till nya Nykvarnsbor men 
samtidigt slippa växtvärk när vi bygger för fort. 
Hur vi ska kunna behålla den lilla ortens närhet till 
natur, medmänniskor och service.

Visst kan jag förstå den som bott länge i kommunen 
och som förundras över allt som hänt. Orten har 
förändrats och förändras varje dag. Det byggs och 
det flyttas in. En och annan kulturkrock uppstår 
säkert mellan den som har sina rötter i det lilla 
samhällets synsätt och den som kommer från större 
kommuners mer anonyma liv, på gott och ont.
 
Hur gör vi då för att behålla den lilla ortens bästa 
egenskaper? Ska vi ha utbildning i Nykvarnsandan 
för alla nyinflyttade? Självklart inte. Och självklart 
finns det inga enkla svar.

Men jag tror det är viktigt att ställa frågan. 
Kanske ett av många svar handlar om vårt eget 
ansvar. Att kunna se sin egen del i helheten. 

Fortsätta vara engagerad. I föreningar, det sociala 
livet, politiken, samhället.

I det här numret av Tutan skildrar vi olika aspekter 
av tillväxt i Nykvarn. Samhällsbyggandet, närings-
livets tillväxt och tillväxt på ett personligt plan. Vi 
har också träffat en känd Nykvarnsbo som genom 
filmkameran följt tillväxten och förvandlingen på 
nära håll i 40 år. Bengt Jägerskog sitter verkligen på 
en skatt av unika minnesbilder.

Dessutom kan vi glänta på dörren till två viktiga 
projekt i kommunen, båda tydliga symboler för 
kommunens framtidssatsningar och tillförsikt. 
Fina Lillhaga förskola som med sina två våningar, 
härliga ljusinsläpp och mysiga balkonger mer liknar 
en skola än gamla tiders dagis. Och fantastiska 
Furuborghallen som blir så mycket mer än ”bara” 
en idrottshall. Jag ser verkligen fram emot att få 
uppleva hur denna mångsidiga byggnad används 
för alla slags möten. Konferenser, företagsträffar, 
mässor, konserter, utställningar., tävlingar, evene-
mang. Plus mängder av sport, träning och idrott. 
Kanske vi ses där nästa gång?

Vi syns i Nykvarn Furuborg!

kommundirektör
frida.nilsson@nykvarn.se
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Tema: Tillväxt

Tillväxt – 
vad är det?

Växande företag, inflyttning, personlig utveckling. 
Tillväxt kan se ut på olika sätt.

TexT: eva Thelander FoTo: Jens andersson

Kunder i olika branscher och små förändringar varje år 
har gett Nordic Pack stabil tillväxt.

Tunnor, burkar, flaskor, lock, kapsyler. I långa rader, väl 
inplastade. Än så länge anonyma. Men när de väl har 
fått sin etikett och fyllts med mediciner, krämer, öl, 

honung eller kanske tvål får de tydlig profil på butikshyllor 
och grossister. 

Nordic Packs lokaler på Mörby industriområde ligger längst 
in på en återvändsgata och syns bara för den som har ärenden 
hit. Men bolagets förpackningar i glas och plast sprids över 
hela landet och till andra länder. 

Med kunder inom olika branscher har Nordic Pack skapat 
stadig tillväxt sedan det startade för 20 år sedan. Samma sak 
kan sägas om kunderna. I vissa fall handlar det om decennier 
av samarbete.

– Vi är inget bolag som växer 50 procent ett år och sen går 
back nästa. Vår strategi är att växa lite varje år, skapa trygghet 
för vår personal och bygga ett solitt företag. Det gör vi genom 
små förändringar hela tiden, säger vd Fredrik Andersson.

En annan ingrediens i strategin är bredden. Genom att 
jobba mot olika branscher blir Nordic Pack mindre sårbart för 
upp- och nedgångar. Så även under pandemin. 

– Det är vi så klart oerhört tacksamma för. Vi vet att många 
har drabbats hårt. Men vi är beroende av våra kunder. Vi växer 
med dem, säger Fredrik Andersson. 

Största segmentet finns inom life science (bland annat bio- 
och medicinteknik, livsmedel och läkemedel) – enligt många 
bedömare en het framtidsbransch. Men även här är skillna-
derna stora mellan olika kunder.

– Läkemedelsindustrin är mer konservativ och regelstyrd. 
Inom livsmedel och drycker måste vi vara mer på tårna, både 
vad gäller design och logistiklösningar, säger Fredrik Andersson.

En annan framtidsfråga är miljö och hållbarhet. Klimatför-
ändringarna kräver att vi hushållar med jordens resurser. Kun-
der och konsumenter kräver högre medvetenhet och konkreta 
åtgärder från de företag de anlitar. 

Hur ser Nordic Pack på hållbarheten i en bransch som 
beskylls för att handla om slit och släng, nedskräpning och 
engångsmaterial?

– Trenden framöver handlar absolut om hållbarhet på 
olika plan – till exempel smarta transporter, närproducerat 
och återvunnet. Allt förpackningsmaterial är beskattat på 
något sätt och det mesta återvinns. Däremot slängs ofta 
take-away-förpackningar osorterade i soporna och skatten ska 
därför höjas på dem. Men vi säljer inte den typen av förpack-
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ningar, vi vänder oss till processindustri som använ-
der våra förpackningar till produkter som hamnar på 
butikshyllan, säger Fredrik Andersson.

Just framtida kriser i form av pandemier, kli-
matförändringar, extremt väder och terrorhot 
kräver i dag en stor beredskap hos företag. I det 
sammanhanget kan ett företags tillväxt – och kanske 
även överlevnad - höra samman med förmågan att 
anpassa sig till nya och oväntade förhållanden. 

– Det här är något som har märkts under corona-
pandemin. Vi ser att många aktörer satsar sig ur 
krisen. De hittar nya segment på marknaden, växlar 
om. Jag tror det är en nödvändig förmåga framöver. 
Det handlar inte bara om att hantera coronakrisen 
utan om att klara sig i vår föränderliga värld. Det här 
är antagligen inte den första pandemin vi får uppleva, 
inte heller den första allvarliga krisen, säger Paula 
Nolander, näringslivsutvecklare i Nykvarns kommun. 

Ett företag som gjort en sådan växling är Bom-
mersvik konferens. När varje telefonsamtal till 
Bommersvik i våras kom från företagskunder som 
ville avboka var läget nattsvart. Personal fick permit-
teras och ledningen enades kring en krisplan. Som 
bland annat gick ut på att testa ett spår man nosat på 
redan 2019 – att locka privatkunder till anläggningen 
sommartid, då det annars brukar vara stängt.

– Det var tufft. Men det var bara att bryta ihop 
och sedan samla ihop sig och gå vidare, konstaterar 
Bommersviks vd Jeanette Svensson.

För samtidigt som företagen avbokade sina 
konferenser behövde ju privatpersoner någonting att 
göra på sin hemester, något som var nära, tryggt och 
coronasäkert, resonerar hon. 

Med olika lokala samarbeten breddade Bommers-
vik sitt utbud: Kräftfiske, aptitrunda, skogsfloating, 
naturupplevelser och andra må bra-upplevelser. 

Dessutom: Anläggningens många hus, byggda 
under olika epoker och utspridda över ett stort 
område, har under många år setts som en resurskrä-
vande nackdel. Under pandemin vändes det till en 
oväntad styrka.

– Nu kan vi erbjuda plats för fler sällskap, alla med 
smittsäker inkvartering i olika byggnader. Vissa 
investeringar måste vi skjuta på framtiden och vi får 
dra ner på ambitionsnivån. Men vi har aldrig haft 
så stor omsättning i juli. Det roliga är att många 
Nykvarnsbor hittade hit, säger Jeanette Svensson.

Trenden har fortsatt under hösten då företagskun-
der så smått börjat hitta tillbaka för dagkonferenser 
med små grupper. Under vintern lockar natur, bastu 
och vinterbad helggäster från Stockholmsregionen. 

Även inom besöksnäringen är frågor kring 

Miljön är inte bara en bakgrund, gästerna vill vara aktiva, säger Bommersviks vd Jeanette Svensson.

Flaskor i tillväxtbransch. Framtiden är ljus för produkter inom livsmedel och life science. 

Mörby – 
tillväxtzon 
för företag
De flesta nya företag i Nykvarn 
hamnar på Stockholm Syd Mörby. 
På 600 hektar finns stora tomter, 
lämpliga för logistikföretag. 

– Det är brist på stora tomter i 
Stockholmsregionen och vi ser en 
ökning av e-handelsföretag. Då är 
Stockholm Syd Mörby ett lämp-
ligt område. Men det finns också 
mindre tomter för andra bolag, 
förklarar kommunens näringslivs-
chef David Schubert.

Med etablering av nya företag 
hoppas kommunen ta del av den 
goda spiralen: Bra företag som drar 
arbetskraft till kommunen som 
kanske bestämmer sig för att även 
bosätta sig här.

Även om vissa logistikföretag på 
sikt blir mer automatiserade ger 
bolagen ändå arbetstillfällen i fram-
tiden, resonerar David Schubert.

Utöver logistikbolag hoppas 
kommunen på positiva sidoeffekter 
från etableringen av forskningsan-
läggningen SEEL, till exempel att 
andra bolag i närliggande branscher 
etablerar sig i Nykvarn. 

Oavsett utvecklingen i en  staka 
branscher gäller det att få en bra 
mix på området, menar David 
Schubert.

– Vi säljer bara tomtmark till 
företag som har bygglov och kon-
kreta planer på att starta verksam-
het här. 

hållbarhet och miljö avgörande för 
överlevnad. Bommersvik tänker 
fortsätta stärka sin miljöprofil. Utöver 
närproducerad mat och återvinning av 
eget matavfall hoppas man så små-
ningom kunna ha egna odlingar med en 
lokal samarbetspartner.

– Kunderna kräver att vi tar ett 
helhetsgrepp om miljön. Miljö är inte 
heller bara en bakgrund, gästerna vill 
använda miljön, vara aktiva, säger 
Jeanette Svensson. 

En annan tydlig trend är karaktären 
på mötena. Dels blir det vanligare med 

hybridmöten där vissa ses fysiskt och 
andra medverkar via länk. Dels blir 
de mjuka värdena viktigare, tror 
Jeanette Svensson. 

– Under pandemin har vi lärt oss hålla 
arbetsmöten digitalt. Framöver behöver 
företagen mer än whiteboard och bra 
teknik. De vill ha möjlighet att umgås 
för en annan typ av möten. Det är ju det 
vi saknar mest under pandemin, de där 
mellanmötestiderna, de oplanerade sam-
talen i korridor och vid kaffemaskin.  
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”Det var tufft. Men det var bara 
att bryta ihop och sedan samla 

ihop sig och gå vidare”

Tema: Tillväxt
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I januari fick Robin Nilsson nyckeln 
till sitt eget hem efter två år och två 
månader på Kvarnens stödboende 

som drivs av Nykvarns kommun. 
– Det känns grymt bra. Det senaste 

året har jag varit rastlös. Jag ville 
komma vidare. Det är en annan sak att 
ha ett eget hem, säger han.

Han kom till Nykvarn efter att ha 
blivit vräkt från sin lägenhet i Katri-
neholm där han är uppväxt och bodde 
tidigare. Men även här blev han så små-
ningom tvungen att lämna bostaden.

– Jag mådde verkligen inte bra. Min 
mamma bodde i Nykvarn och jag hade 
vanföreställningen att allt skulle lösa 
sig bara jag kom hit. Det gjorde det 
förstås inte. Det blev värre här. Jag 
la pengar på alkohol, blev paranoid, 
trodde jag var jagad, satt i centrum och 
drack. Till slut ville jag bara dö.

Då ringde han 112. Via akutvård 

och korttidsboende lotsades han så 
småningom till Kvarnen.

– Första halvåret var jobbigt. Men till 
slut kunde jag landa. Jag fick medici-
nering för min psykos, gick i terapi och 
började må bättre. Nu känner jag att jag 
hittat mitt lugn.

När sakerna hamnat på plats i det 
egna boendet har han tagit itu med det 
som egentligen är viktigast för honom. 
Musiken. 

– Jag har hållit på med hiphop i 15 år 
och har väntat på det här länge. Det är 
lättare nu än det var förr. Nu finns det 
beats att hämta på nätet och hiphopen 
är mycket större.

En musikvideo är under produktion 
och till sommaren planerar han att släppa 
sitt första album, Youth, under artistnam-
net Najpest. Texterna kretsar kring hans 
ungdomsår, mellan 15 och 25, i Katri-
neholm. En stökig tid i dysfunktionella 
miljöer med kriminalitet och droger. Men 
också glada stunder och bra relationer.

– Jag har försökt lyfta det mest posi-
tiva och vill bidra med min berättelse. 
Jag vill skriva om livet i sig. Sådant som 
alla kan relatera till. Inte det kriminella 
livet, jag har tröttnat på det. Det är 
ingen väg att gå – såvida du inte vill sitta 
inlåst i fängelse och leva ett otryggt 
liv. Jag tror faktiskt jag har något att 
komma med.  

Från kaos till nytt liv med satsning på sin egen musik. 
Efter flera stökiga år med sjukdom, missbruk och kriminalitet 

har vardagen fått nytt innehåll för Robin Nilsson. 

Från kaos till nytt liv

TexT och FoTo: eva Thelander

Äntligen energi för musiken. Robin Nilsson satsar på sitt första album.

Plats att växa

V arje år ökar befolkningen i 
Nykvarn med 2-300 personer. 
Nya områden röjs och tomter 

släpps till försäljning. 
Hur stort Nykvarn kan bli finns det 

egentligen inga enkla svar på, menar 
kommunstyrelsens ordförande Bob Wåll-
berg (NP). Däremot finns det fortfarande 
utrymme att expandera, anser han.

– Nykvarn är den trettonde största 
till ytan i länet – men den minsta om vi 
räknar befolkningsmängd per kvadrat-
kilometer. Vi har alltså mycket yta kvar 
att disponera.

För en kommun handlar tillväxt i 
första hand om skatteintäkter. Förde-
larna med stor inflyttning är förstås 
att kommunen får ett större skatteun-
derlag. Nackdelarna är kostnader för 
samma nyinflyttade personer. 

– Det är inte bra att växa för snabbt. Vi 
får svårt att hänga med i antal försko-
leplatser och skolor, och med vård och 
omsorg. Vi måste växa lagom, 2-3 procent 
per år en lagom takt säger Bob Wållberg.

Även kollektivtrafik, vägar, vatten, 
avlopp och annan infrastruktur måste 
byggas ut när befolkningen ökar. Och 
här kan det bli proppar. 

– I Stockholmsregionerna får 
kommunerna mindre pengar per capita 
till kollektivtrafiken än i Sörmland. 
Det mesta hamnar i Stockholms stad. 
Nykvarn ligger i periferin och har svå-
rare att hävda sin rätt till del av kakan, 
säger Bob Wållberg. 

Men kommunen styr inte befolk-
ningsutvecklingen på egen hand. 
Staten påverkar också. Dels genom 
skatte utjämningssystemet som gör att 
kommuner måste växa för att klara eko-

nomin. Dels genom glesbygdspolitiken 
– eller enligt Bob Wållberg bristen på en 
fungerande sådan – som gör att befolk-
ningstrycket ökar på storstäderna. Med 
bostadsbrist som följd.

Marknadskrafterna är en annan 
faktor som gör det svårt för politikerna 
att styra utvecklingen. 

Men har inte de lokala beslutsfattarna 
makt att sätta punkt? Sätta en gräns 
för hur många man vill bli? Nja. Ett 
stopp för inflyttningen får nackdelar för 
ekonomin. Befolkningen skulle åldras 
och följden bli en nedåtgående spiral 
för kommunens ekonomiska och sociala 
förutsättningar.

– Det är klart det finns en bortre 
gräns. Vi måste ju bevara det som 
är viktigt, vi kan inte bygga bort för 
mycket natur. Fast jag ser egentligen 
inget problem med att Nykvarn en dag 
kan få bortåt 24 000 invånare. Vårt 
uppdrag är att bygga samhälle. Vi är 
en pendlarkommun men vill också 
att människor både ska kunna leva 
och bo här, på samma ställe. Kanske 
brytpunkten ligger i utbyggnaden av 
Stockholm Syd. Kanske vi inte behöver 
fler företagsetableringar när vi byggt ut 
Mörby? Eller kanske gör vi? Men det är 
bara spekulationer från min sida, säger 
Bob Wållberg.

Oavsett hur många som i framtiden 
kan kalla sig Nykvarnsbor ska huvudde-
len bo i villa, menar Bob Wållberg. 

– Vi är en särpräglad villakommun. 
När vi bygger ut ska vi ha ungefär 70 
procent villabebyggelse och 30 procent 
flerfamiljshus. Det är detta som skapar 
karaktären på Nykvarn.  

Nykvarn har goda förutsättningar för tillväxt. 
Men hur stor kan kommunen bli?

Nykvarns kommun ska framför allt 
byggas ut kring centralorten och 
i stråk mot Mälaren. Det framgår 
av kommunens översiktsplan från 
2014, det dokument som anger vad 
som ska byggas på kort och lång 
sikt i kommunen. 

Det finns ett par områden som 
ännu inte byggts ut enligt den gäl-
lande översiktplanen. Vissa av dem 
är problematiska ur ett ekonomiskt 
perspektiv eftersom avståndet till 
centralorten gör det kostsamt att 
erbjuda skolskjuts och bygga ut 
vägar och vatten och avlopp.

– Den typen av konsekvenser 
kommer troligen belysas mer i 
nästa översiktsplan. Ett alternativ 
kan vara att utgå från centralorten 
och etappvis bygga utåt, säger 
Sofia Forsberg, samhällsplanerare i 
Nykvarns kommun.

Framöver läggs antagligen 
också mer fokus på centralortens 
utveckling. 

– Trenden inom samhällsbyggnad 
är att satsa på förtätning, främst 
för att det är miljömässigt hållbart 
om antalet transporter kan minskas 
samtidigt som underlaget för 
kollektivtrafik stärks. Men då måste 
vi även värna befintliga grönom-
råden och skapa nya områden för 
gemenskap och rekreation, säger 
Sofia Forsberg.  

Att ta fram en ny översiktsplan 
är en lång process där både allmän-
het och olika delar av kommunens 
organisation engageras. Den 
pågående pandemin har försvårat 
möjligheterna till dialog. Därför 
kommer troligen nu liggande över-
siktsplan att aktualitetsförklaras 
med tematiska inslag och arbetet 
med en helt ny översiktsplan skjuts 
sannolikt på framtiden.  

Centralorten först

Ja du fattar vad jag menar, de 
handlade om dig likt en saga 
denna fredag. 
När vi låg där ba kela, gud jag va 
stolt de va med dig jag ville leva.
/… / Tiden går o jag vill segra, 
kanske skaffa barn som en musik 
har fått en mersmak.

/ur Emma, från albumet Youth

Expansion på gång: Nya bostadsområdet Bergtorp växer fram. Foto: Eva Thelander
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En betraktare av Nykvarns samtid
Fotografen och dokumentärfilmaren Bengt Jägerskog har fångat en stor del av 
den utveckling som skett i Nykvarn genom kameralinsen. Om han någon gång i 

framtiden skulle göra en dokumentär om sin hembygd, vill han börja i det historiska 
Nykvarn och ta sig hela vägen fram till det han kallar high-tech samhället.

TexT: Tia hellén FoTo: Jens andersson

är en viktig del av Nykvarns identitet, 
bevaras när kommunen växer.

– Det finns en trevlig bykänsla här. Att 
folk hälsar på varandra med självklarhet, 
vilket jag känner igen från Småland där 
jag själv växte upp. Det beteendet håller 
tyvärr på att försvinna men kanske mest 
för att så många tittar ner i sina mobiler.

Det är inte bara infrastrukturen som 
har förändrats sedan Bengt Jägerskog 
och hans familj slog sig ner i Nykvarn. 
De stora vetefälten intill motorvägen, 
där den lokala bonden tidigare körde sin 
traktor, har blivit Stockholm Syd och 
det 32 meter höga vattentornet, på åsen 
bakom stationen, har gett Nykvarn en 
ny silhuett. Bengt Jägerskog har fångat 
mycket av den förvandling som skett 
genom kameralinsen.

– Jag har i princip dammsugit kommu-
nen och har ett fantastiskt material om 
Nykvarn med allt från natur och byggna-
der till olika människors livsöden. Hela 
bastun är belamrad med filmmaterial. 
Men det är ju sådant som jag har samlat 
på mig under större delen av livet och alla 
mina jobbresor runtom i världen. 

Mycket har hänt i Nykvarn sedan 
fotografen och dokumen-
tärfilmaren Bengt Jägerskog 

lämnade Södertälje för att bosätta sig i 
Turinge tillsammans med sin familj, 1977. 
Numera kan Nykvarnsborna åka tåg till 
Stockholm på en knapp halvtimme och 
Europaväg 20 har förbättrat infrastruktu-
ren i regionen och länkat samman orterna 

Bengt Jägerskog har bland annat 
gjort den prisbelönta dokumentär-
filmen ”Hugo och Rosa”. En skildring 
som spänner över tio år om ett åldrigt 
syskonpar som levde tillsammans utan 
el och vatten. Under fem år följde han 
anläggandet av Vidbynäs golfbana i 
dokumentären ”Ett stycke Sverige”, 
som skildrar ett land i förändring. Han 
har även dokumenterat Nykvarn ovan-
ifrån och den industriella utvecklingen 
i kommunen, med stora lagerbyggnader 
och tåg som kör rakt in i lokalerna.

– Ett roligt minne är när jag hängde 
ut ur en helikopter och filmade över hela 
Nykvarn och när Mälarbanan invigdes 
och jag satt i förarhytten när tåget körde 
över 200 km i timmen. Även många 
historiska byggnader finns bevarade 
i mitt filmmaterial, som de ödsliga 
slotten Taxinge och Vidbynäs, innan de 
renoverades och det vackra stationshu-
set, som tyvärr inte längre finns kvar. 

Om Bengt Jägerskog någon gång i 
framtiden skulle göra en dokumentär-
film om sin hembygd vill han skildra 
den historiska utvecklingen. Därifrån 

i Mälardalen med Storstockholm. 
– Innan motorvägen var Eskilstuna 

så avlägset att jag sov på hotell när jag 
var där på jobb och när jag pendlade till 
SVT på den gamla järnvägen tog resan 
till Stockholm en timme. Jag kunde höra 
tåget komma, slänga mig på cykeln, 
trampa ner till stationen och hinna 
hoppa på sista vagnen. En av gångerna 

skulle han ta sig fram till det han kallar 
high-tech samhället – med snabbtåg och 
nya digitala möjligheter.

– Det är viktigt att inte bli historielös 
så jag skulle börja långt bakåt i tiden, 
vid vattenfallet i centrum. Det var ju 
den tidens energi som drev vattenhjul 
och kvarn. Samhällen kom ofta till vid 
vattnet. Sedan skulle jag ta mig hela 
vägen fram till i dag med folk som lad-
dar sina bilar med egen ström, solceller 
på taken och att det numera är möjligt 
för många att arbeta hemifrån och ändå 
bo nära naturen. 

Om det blir någon film om Nykvarn 
i framtiden låter han vara osagt men 
säkert är att han har mycket spännande 
att berätta om den plats som varit hans 
hem i över 40 år. 

– Vi fick höra att det hade blivit 
ett återbud på en tomt i Nykvarn på 
70-talet. Då tänkte vi att det var långt 
ut på vischan. Så det var egentligen bara 
en tillfällighet, eller ett lyckodrag, att vi 
hamnade i den här lilla kommunen som 
har så mycket.  

hamnade jag i en mindre kupé intill 
statsminister Tage Erlander och hans 
fru Aina, som då bodde på Bommersvik. 

Bengt Jägerskog tycker att den 
utveckling som skett i kommunen 
främst är positiv – att det är möjligt 
att bo nära naturen och samtidigt ha 
huvudstaden inom räckhåll. Han hoppas 
att naturen och småskaligheten, som 

Bänken vid sågverksudden är en av Bengts tänkarplatser i Nykvarn. 
– Tidiga morgnar kan man höra storlommen, säger han.

”Det är viktigt att inte bli historielös”
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Malin Roca Ahlgren: 
Julias superkrafter (Kikkuli förlag)

Julia gruvar sig för att börja vårterminen i sjuan efter lovet. 
Hon har diagnosen högfungerande autism, känner sig annor-

lunda och utanför när hon blir retad av andra barn. Pappan stöttar 
henne och med hjälp av lärare och några klasskompisar blir Julia 
accepterad för den hon är och växer som människa. Hon har ju super-
krafter inom vissa områden, som teckning. Det här är en viktig, 
hoppingivande och varm bok om att acceptans mellan människor 
får alla att utvecklas. Illustrationerna förstärker budskapet.   

Magnus Carlson och Johanna Stål:  
En annan framtid – 
Magnus Carlsons hållbarhetsresa (Forum)

Hur lämnar vi ett så litet miljö- och klimatavtryck som möjligt? 
Följ med Magnus Carlsons, sångare i Weeping Willows, resa till 

ett klimatsmartare liv. Hur kan vi ändra vårt sätt att leva och samtidigt 
behålla en bra levnadsstandard? Boken är en bra inspirationskälla för 
dig som funderar över vad du kan bidra med, hur du reser, vad du äter, 
hur vi bor och vad som är hållbart för framtiden.   
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Läsning för 
vårtrötta

Känner du dig vårtrött och pandemiuttråkad? Kommunens bibliotekarier har hittat böcker med pepp. 
Läs om människor som lyckas hitta goda vändningar i tuffa lägen eller få tips om hur du kan växa genom 

motgångar eller kanske leva mer hållbart. Böckerna finns på biblioteket.

En dag med ...
... Agnes Westberg, 
kommunikatör, kommunikations-
avdelningen, kommunhuset 

07.45 Framme på kontoret efter pendling från 
Kungsholmen, Stockholm, där jag bor. Nu under 
pandemin har vi bestämt att vi endast får vara en 
kommunikatör på kontoret. Det är tråkigt att inte få 
träffa sina kollegor, men det är tur att Teams finns! 

08.00 Fixar inför invigningen av vattentornet, 
som ske denna vecka. Bland annat ordnar 
jag med inbjudningar, Facebook-event och en 
power point-presentation. 

10.00 Möte över Teams med resten av 
kommunikationsteamet där vi går igenom 
veckans arbetsuppgifter. 

11.00 Planering inför fotograferingen av ambassa-
dörer i kampanjen ”Vi är Nykvarn”. Det är många 
scheman som måste klaffa.

12.00 Lunch! Har oftast med egen matlåda 
eftersom det inte finns så många restauranger vid 
Mörby industriområde, där kommunhuset ligger.

13.00 Telefonmöte med kommunikationsnätverket 
i Stockholmsregionen. Varje vecka träffas regionens 
kommunikatörer över telefon och diskuterar aktuella 
kommunikationsinsatser. Det kan till exempel handla 
om vaccinering, stora snömängder, eldningsförbud 
och liknande.

14.00 Upplärning i ett nytt verktyg som gör det 
möjligt att texta videos. Det känns jättekul att 
kunna göra videos mer tillgängliga.  

17.00 Publicerar en nyhet på hemsida och Facebook 
om att Nykvarns kommun nu, efter beslut från regi-
onens smittskyddsläkare, öppnar upp utomhusan-
läggningar igen. Jag svarar på några kommentarer 
från medborgare som undrar varför detta dröjt.  

18.00 Hemgång!

Anna Lena Stålnacke: 
Tant Gredelins Vintage (Bokfabriken)

Vivi har förlorat sitt jobb och är även på god väg att förlora sig själv 
efter ett kraschat liv med sambo och sekelskiftesvåning på Öster-

malm. Nu står hon där, 53 år gammal, ont om pengar och utan någon 
plan. På sin födelsedag fyndar hon ett vackert silkeslinne i en second 
hand-butik. Men linnet är för litet och besviken säljer Vivi plagget på 
Tradera utan att ana att det kommer att bli startskottet på hennes nya 
liv. En härlig feelgood-roman om att hitta en ny väg i livet. Nya vänner 
och bekantskaper och framför allt: det är aldrig för sent att börja om!  

Thomas Erikson:  
Omgiven av motgångar (Forum)

Succéförfattaren Thomas Erikson har tidigare avhandlat idioter, 
psykopater, latmaskar och dåliga chefer. Denna gång tar han ett 

helhetsgrepp om motgångar av olika slag: problem på jobbet, i familjen, 
ekonomiska bekymmer, galna grannar och tärande konflikter. Med 
glimten i ögat lotsar han oss mot ljuset i tunneln. Pekar på lösningar 
både inom och utanför oss själva. Så vänder du ett personligt bakslag 
till en framgångssaga samtidigt som du har en rolig läsning.  
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Sebastian Wahlgren är en välkänd förgrundsfigur i Nykvarns 
föreningsliv. Hans starka engagemang har fått hundratals barn 

och ungdomar att röra på sig och spendera tid i idrottshallar. Han 
har även fått Nykvarns innebandyherrar att ta plats i Allsvenskan.  

Porträttet

Sebastian Wahlgren
Familj: Barnen Viktor, Ida och Maja och särbon Susanne.

Senast sedda serie: The Crown.
Bästa träningstipset: Bättre att träna 10 minuter än inte alls.
Favoritplats i Nykvarn: Området runt herrgården i centrum.

– Hallen är mitt 
andningshål

TexT: Tia hellén FoTo: Jens andersson

Det är svårt att förstå att Sebastian Wahlgren har lika 
många timmar på dygnet som vi andra. Han arbetar 
heltid som regionchef och var tidigare på resande fot 

över hela Sverige.
Numera reser han ”bara i Mellansverige”, som han själv 

beskriver det. Han har även tre idrottsaktiva barn i 20-års-
åldern och tre gånger i veckan tränar han Nykvarns fram-
gångsrika innebandyherrar. Helgerna innebär matcher i ett 
område som sträcker sig hela vägen ner till Malmö. 

– Oftast går det bra att få ihop allt och anpassa träning och 
jobb men det har hänt att jag har jobbat i Malmö under dagen, 
åkt hem till Nykvarn för att hålla i en träning och sedan ner till 
Helsingborg samma kväll. Men jag gör det inte för att jag måste, 
utan för att det är kul och ger mig så mycket tillbaka, säger han.

I närmare 20 år har han varit aktiv i Nykvarns förenings-
liv. Både som idrottsutövare och som tränare. Under en 
period tränade han inte mindre än fyra innebandylag – 

under en och samma säsong. 
– Jag tränade mina döttrars lag, sonens lag och ett dam- och 

herrlag. Då var det faktiskt många som undrade om jag bodde 
i hallen. Men jag får så mycket energi av att vara där och träffa 
alla spelare. Hallen är mitt andningshål.

Sverige har en stark tradition av föreningsliv och en stor 
del av befolkningen är medlemmar i en eller flera föreningar. 
Personer som Sebastian Wahlgren är en förutsättning för att 
olika verksamheter ska kunna bedrivas. 

– Föreningslivet har ju en viktigare roll än att få barn och 
ungdomar att till exempel röra på sig. Det skapar en tillhörig-
het som jag tror är bland det viktigaste som finns. Utan det 
skulle samhället rasa ihop, för vad finns det för barnen och 
ungdomarna då?

Att intresset för föreningslivet är starkt i Nykvarn märkte 
Sebastian Wahlgren då han och en vän drog igång Guldklim-

parna i Turingehallen för 15 år sedan. Ett initiativ som lever 
vidare och där yngre barn får röra på sig och testa inne-
bandy, samtidigt som de tidigt får möjligheten att komma in 
i föreningslivet. 

– Vi hade tänkt att vi, med lite tur, skulle få ihop 20 barn 
och hade en halv idrottshall att hålla till på. Första träningen 
dök närmare 90 barn och föräldrar upp. Vi visste knappt vad 
vi skulle ta oss till och hur alla skulle få plats, säger han. 

Mycket av hans kunskaper om ledarskap har han fått 
genom sitt jobb och alla år i olika chefsroller. Han 
berättar om situationsanpassat ledarskap, hur man 

bemöter människor och skapar delaktighet.
– Att vara en bra tränare handlar mycket om engagemang. 

Hade jag varit dittvingad hade det inte alls varit samma sak. 
Nu längtar jag till alla träningar och matcher.  

Även den sociala gemenskapen är viktig. I träningshallarna 
skapas relationer som sträcker sig långt utanför de ribbstols-
beklädda väggarna.

– Laget blir nästan som en familj och jag kan sakna tiden då 
jag var på matcher och sov över i skolsalar. Att lyssna på ung-
domarnas funderingar om livet, framtiden, första kärleken 
och olika problem. Det har verkligen varit en ära att få vara en 
del av så många barns och ungdomars liv.

För två år sedan tog Sebastian Wahlgren Nykvarns inne-
bandyherrar till Allsvenskan och visionen är att laget 
ska ta plats i den högsta serien, svenska superligan. 

– Att herrlaget gick upp i Allsvenskan är bland det häf-
tigaste jag har varit med om. Även om spelarna var otro-
liga talanger så handlar det mycket om trygghet. Alla var 
Nykvarnsbor som känt varandra sedan lång tid tillbaka. Och 
sådant är ju också viktigt – att vara trygga med varandra, 
säger han.  
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Furuborghallen – mötesplats för alla Lillhaga – förskola 
för framtiden 

Planering och projektledning 
pågår för fullt när vi träffar kommu-
nens kultur- och fritidsstrateg Fredrik 
Ljungestig i hallen.

Under dagtid ska elever från Furu-
borgskolan använda hallen för idrotts-
lektioner. Övriga tider finns utrymme 
för mycket annat.

– Vi är öppna för olika arrangemang, 
aktiviteter och event i anläggningen. 
Kultur- och fritidskontorets vision är 
att Furuborghallen blir en plats där alla 
ska kunna mötas, både föreningsliv, 
näringsliv och privatpersoner. Det ska 
helt enkelt vara en mötesplats där man 
ska vilja vara, hänga och umgås, säger 
Fredrik Ljungestig.

På utsidan ser Furuborghallen 
färdigbyggd ut. Men invändigt finns det 
mycket kvar att göra. 

Efter sommaren öppnar nya Lillhaga 
förskola med åtta avdelningar.

– En helt ny förskola och en fin gård 
väntar på liv och rörelse. Vi längtar 
verkligen, säger Erica Thor Bergkvist, 
förskolerektor i Nykvarns kommun. 

Förskolor i två plan är inte helt 
vanligt. Åtminstone inte i Nykvarn. 
Kommunen växer och när den gamla 
förskolan skulle ge plats åt en ny valde 
man att expandera även på höjden. 
Dessutom kunde delar av en tidigare 
allmänning intill användas för att göra 
förskolegården ännu större. På så sätt 
ryms fler aktivitetsytor på gården. 

– Landskapsarkitekten har arbetat 
med de nivåskillnader som redan finns 
vilket gör att all modern lekutrustning 
får en naturlig plats, berättar Erica 

– Under våren ska vi till exempel ha 
en dialog med föreningslivet. Det är 
bättre att göra alla delaktiga i hur vi 
tillsammans kan använda Furuborg-
hallen på bästa sätt. Då slipper vi gissa, 
fortsätter Fredrik Ljungestig. 

På nedre och övre plan finns flera 
lounger med möjlighet att slå sig ner och 
jobba eller bara umgås när man väntar 
på sitt barn som har träning i hallen. På 
övre plan finns också gemensam lokal 
för kanslifunktioner och sammanträ-
desrum för uthyrning.

Den formella invigningen är planerad 
till efter sommaren. Förhoppningsvis 
kan den genomföras i verkliga livet, 
utan risk för smittspridning. Vi åter-
kommer i senare nummer av Tutan om 
tid och plats.  

Olemme laatineet lyhyen tiedo-
tusfilmin kertoaksemme siitä, mitä 
oikeuksia Nykvarnin ruotsinsuomalai-
silla on kansallisista vähemmistöistä 
ja vähemmistökielistä annetun lain 
nojalla. Filmi on lähiaikoina nähtä-
vissä kunnan kotisivulla ja sosiaali-
sessa mediassa. 

 Käynnistämme myös sisäisen tiedo-

För att höja medvetenheten 
om vilka rättigheter sverigefinnar i 
Nykvarn har utifrån minoritetslagen 
har vi tagit fram en kort informations-
film för spridning. Du hittar den på 
kommunens hemsida och i våra sociala 
medier inom kort. Vi rullar även ut en 

Thor Bergkvist. 
Precis som i kommunens övriga 

förskolor får Lillhaga ett eget kök där 
näringsrik och god mat ska lagas till 
hungriga magar. Intill köket blir det 
även en matsal för servering – något 
som blivit allt vanligare på förskolorna.

Inne i förskolan slås man av de öppna 
ytorna som bjuder upp till lek och 
möten. Arkitekturen med stora fönster-
partier och ljusa miljöer är tecken på ett 
nytt synsätt på förskolemiljöer.

Vid byggstarten för den nya försko-
lan var politiker, tjänstemän och barn 
involverade i ett första spadtag 2019. 
Därför hoppas förskolan kunna ha en 
officiell invigning tillsammans med 
alla inblandade.  

tuskampanjan kunnan työntekijöiden 
keskuudessa lisätäksemme tietoisuutta 
siitä, mitä velvollisuuksia suomen kielen 
hallintoalueeseen kuuluminen tuo 
mukanaan kunnallemme. Lisätietoa 
siitä, mitä suomen kielen hallinto-
alueella tapahtuu, on Tutanin seuraa-
vassa numerossa sekä suomeksi että 
ruotsiksi.  

informationskampanj internt bland 
kommunanställda för att höja kunskaps-
nivån om vilka skyldigheter kommunen 
har utifrån lagen. 

Mer information om vad som händer 
i finskt förvaltningsområde kommer i 
nästa nummer av Tutan.  

I februari slutbesiktigades Furuborghallen och lämnades över till kommunen. 
Nu ska den driftsättas och fyllas med allt som behövs för en modern mötesplats. 

Förskolor brukar byggas i ett plan. Nya Lillhaga får två, med luftiga ytor och  ljusinsläpp.FAKTA FURUBORGSHALLEN

• Yta: ca 5 445 m2

• Läktarplatser: Ca 450 på fasta 
läktare. Ca 980 på mobil läkta-
re. Ståplatser längs balkong/
korridor på plan 2. 

• Omklädningsrum: Sju för spe-
lare, ett för domare. Separata 
omklädningsrum för personal. 

• Servering: Kiosk med kyl- och 
uppvärmningsmöjligheter.

LILLHAGA FÖRSKOLA

• Storlek: 2 000 m2

• Antal förskoleplatser: ca 140

• Antal pedagoger: 25-30

• Antal avdelningar: 8

• Mest oväntat: Gemensam 
matsal med utgång mot 
gården. Stor balkong på 
övervåningen.

Suomen kielen hallintoalue • Finskt förvaltningsområde

Uusi filmi 
ruotsin-
suomalaisten 
oikeuksista

Ny film om 
sverigefinnars 
rättigheter
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Släng mun
skyddet rätt

Tänk på att slänga engångs-
munskydd i vanliga hushållssopor 
när du använt det. Vid användning 
i kollektivtrafik är det viktigt att 
det slängs i sopkorgarna på statio-
nen, eller i anslutning till stationen 
vid trängsel. 

Tomma handspritsförpackningar 
ska sorteras som plast. Då handsprit 
är lättantändligt behöver du skölja 
ur den noga.
 
Vid överbliven handsprit som inte 
används hanteras denna vätska som 
farligt avfall. Den ska inte hamna i 
de vanliga hushållssoporna eller häl-
las ut i avlopp. Den ska lämnas in till 
närmaste återvinningscentral.  

Har du fyllt 65 år, tar ut 
hela din pension och har mindre 
än 16 500 kronor per månad 
i inkomst?

Då kanske du har rätt till 
bostadstillägg. Läs mer och räkna 
ut om du har rätt till tillägget på 
pensionsmyndigheten.se/ 
beraknabt  

Trots pandemin har Lugnets äldreboende fortsatt sin 
verksamhet nästan som vanligt. Däremot har externa besök 
periodvis fått ställas in. 

– Eftersom inte så många får samlas hålls aktiviteterna för de 
boende i mindre sammanhang inne på avdelningarna, säger tf. 
avdelningschef Tuulikki Krekola. 

Det mesta är sig likt, fast i mindre skala. Till exempel har bingo, 
tipspromenader och frågesporter flyttat in till avdelningarna. Per-
sonalen spelar brädspel och lägger pussel tillsammans med boende. 
Högtider och bemärkelsedagar firas avdelningsvis istället för i 
dagcentralens stora samlingslokal. Ett uppskattat inslag är när kom-
munens dagliga verksamhet lämnar nybakade bullar varje vecka. 

– Personalen gör sitt bästa för att de boende ska ha en meningsfull 
vardag varje dag, säger Annette Samuelsson, samordnare på Lugnet. 

När vädret så småningom tillåter finns det även möjlighet att 
spela boule, gå promenader, umgås eller odla blommor och grönsa-
ker utomhus. 

– Trots allt är det god stämning, men det är klart att några har mått 
dåligt av situationen. Vissa väntar på att dansen och fredagscaféet ska 
dra igång igen, säger samordnare Mona Broström-Eriksson.  

Så håller 
Lugnet igång 
under pandemin

Vecka 15,16 och 17 är det tillåtet att elda torrt 
vedartat trädgårdsavfall, som kvistar och ris, i 
liten omfattning. Eldning är tillåten under förut-
sättning att det inte är för blåsigt eller för torrt i 
markerna. Eldning får heller inte ske i strid med 
gällande brandföreskrifter.  

Vem ska få Lions Club Turinges ungdomsstipen-
dium och ungdomsledarstipendium i år? Sök eller 
nominera senast den 3 maj. Den som får ung-
domsstipendiet ska ha gjort en förtjänstfull insats 
inom ideell, idrottslig, kulturell eller konstnärlig 
verksamhet det senaste året. För ungdomsledar-
stipendiet krävs en förtjänstfull ledarinsats för 
ungdomar. Stipendierna är på 5 000 kr och delas ut 
vid nationaldagsfirandet den 6 juni. Skicka förslaget 
till stipendier@turinge.lions.se. Skriv en motivering 
och se till att det finns kontaktuppgifter till både dig 
som nominerar och den som nomineras.  

Eldningsveckor
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Lions stipendier Tjuvstarta 
våren

– Mars räknas som en tidig vårmå-
nad och det finns risk för bakslag i form 
av minusgrader. Om du vill plantera 
om i dina utomhuskrukor i mars är det 
viktigt du väljer växter som tål köld-
knäppar. Ett tips är välja växter du kan 
se i naturen (eller trädgårdar) under 
vinter och vår, till exempel snödroppar, 
julrosor, murgröna och alunrot. Dessa 
växter är tåliga och fixar det oberäk-
neliga marsvädret. Även penséer och 
populära gyllenlack är lämpliga. De 
tillför dessutom en riktig färgexplosion 
i planteringen.

För den som vill få lite spirande 
vårkänsla inomhus tipsar Sara Gisslén 
om att det går fint att ta in kvistar 
från till exempel äppleträd, forsythia 
eller körsbärsträd. 

– Sätt kvisten i vatten och få den i 
blom. Det är även bra att nu plantera 
om, eller ge extra växtnäring till 
dina inomhusplantor. I mars börjar 
vi nämligen få mer solljus och då kan 
dina plantor behöva den extra näringen 
bättre, säger hon.

Tre tips för att lyckas 
med marsplanteringen
 
• Har du pelargoner är mars en bra 

månad att klippa och sätta stick-
lingar (avskuren eller avklippt del 
från stam, gren eller rot av en växt). 
Sätt sticklingarna i vatten. Placera 
helst inte i direkt solljus. 

• Vänta med utomhusplantering tills 
jorden har rett sig, alltså när den har 
torkat upp och börjat bli varm. Ett 
bra sätt att märka detta är när jorden 
inte fastnar under skosulorna – då 
kan du börja bruka den. 

• Om dina inomhussådder (till exem-
pel tomat, chili eller paprika) inte får 
tillräckligt med ljus, vilket är vanligt 
i mars, finns det risk att de blir 
gängliga. Då kan det vara en god idé 
att tillföra extra växtbelysning.  

Nu längtar vi till våren och härlig grönska, och många vill 
ge sig ut i sina trädgårdar för att påbörja årets odlingar. 
Men mars kan vara en lurig månad säger trädgårds-
mästaren Sara Gisslén (@the_smenging_garden).

1
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3

Att uppleva stress är vanligt. Det är en del av 
livet. Allt för mycket stress kan dock påverka din kropp 
negativt. Hälsoexperten, tillika Nykvarnsbon, Stina 
Björklund listar tre tips för den stressade:

Tillåt dig själv att vara mänsklig och förlåtande
Du hinner inte alltid allt du vill inom den tidsram 
du vill. Det är okej. Det är sällan saker faktiskt 
står och faller med det. Så länge du gör ditt bästa 
kan du inte göra mer. Ingen tackar dig när du gått 
in i väggen.

Punkta ner vad du behöver göra 
Stress uppstår ofta när den upplevda kontrollen är 
lägre än de upplevda kraven. Skriv ner vad du måste 
göra. Då får du en tydlig överblick. Ofta inser man 
att det faktiskt inte är så mycket som man trodde. 
Beta sedan av din lista. Det du inte hinner göra i 
dag kan du ta imorgon.

Hitta en aktivitet som ger dig lugn 
Det kan vara en rask promenad, ett styrkepass på 
gymmet, mindfulness, ett varmt bad med tända 
ljus eller något helt annat. Oavsett vad, utför 
aktivi teten regelbundet och tillåt dig själv att 
släppa allt för ett tag.  



nykvarns nya fÄrgprofil Efter invigningen i januari har vattentornet blivit en omtyckt 
färgklick på kvällarna. Bilden är tagen av Tutans gästfotograf Bengt Jägerskog. 
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