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Ledare

Självklart fick även jag frågan. Om vad som 
är hemma för mig. En intressant fråga som 
sätter igång olika tankar och känslor.

Svaret blev att jag inte har något riktigt hemma. 
Jag känner att jag ständigt är i rörelse och att livet 
är föränderligt, även det som kallas hem. Att jag 
annars är mest hemma med mina barn och min 
sambo, oavsett var vi råkar befinna oss.

Fast en plats är mer hemma än andra – mitt 
sommarställe i Skåne. Dit återkommer jag alltid. 
Där vet jag var varje sten ligger, vilka träd som 
blommar och jag känner igen alla dofter. Dessutom 
pratar alla skånska! 

Efter att ha läst reportaget på temat hemma i det 
här numret av Tutan inser jag att min upplevelse 
inte är särskilt ovanlig. Vi är ju många som har 
flyttat från våra hemtrakter och landat i huvud-
stadsregionen. Efterhand blir relationerna till våra 
närmaste våra främsta nya rötter. Medan det där 
huset i en annan landsända blir en samlingspunkt 
som inte förändras lika märkbart. En plats som 
genom åren blivit hemma-hemma. 

För vissa kan flyttandet skapa rotlöshet. Jag tänker 
att det samtidigt finns många fördelar med att vara 
inflyttad. Det ger till exempel möjlighet att få lära 
känna en ny plats med fräscha utifrån-ögon. Leta 
rätt på bästa fiket, mysigaste kvarteret, ta reda på 
varför vissa miljöer ser ut som de gör – ofta finns 
det intressanta historiska förklaringar.

Den som gjort ett ännu större kliv mellan olika 
världar lägger förstås märke till en massa saker 

som vi infödda svenskar inte tänker på, till exem-
pel att kunna njuta av fred, frihet, allemansrätt 
och möjligheter till studier. Något som Sara Nafaa 
Qacuson, som vid 18 års ålder flydde från Irak till 
Sverige, nämner i den intervju vi gjort med henne. 
En annan kvinna som verkar vara på en ständig 
(livs)resa är vår nya hedersmedborgare Linda 
Thunell. Med entusiasm, energi och nätverkande 
har hon gett många motorintresserade Nykvarns-
ungdomar en egen samlingsplats med bilar, käk 
och existentiella samtal. Missa inte glimtarna från 
hennes liv som väktare, vandrare och kanske snart 
som präst.

Apropå platser, hemkänsla och historia är jag full 
av beundran inför hembygdsföreningens initiativ 
att ta fram en egen dräkt för Turinge-Taxinge. Ett 
fantastiskt hantverk där symboler för bygdens his-
toria vävts in i plagget. Att lägga 120 arbetstimmar 
på att sy och knåpa är verkligen inget jag någonsin 
skulle drömma om. Det är definitivt en bedrift som 
både dessa eldsjälar och alla Nykvarnsbor kan vara 
riktigt stolta över! 

Vi syns i Nykvarn!
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Tema: Hemma

Hemma bra men 
släkten bäst

Vad är hemma? Där tandborsten väntar? 
Där du växt upp? Där familjen bott i 

generationer? Och när blir en främmande 
plats hemma för den som flyttat?

TexT: eva Thelander FoTo: Jens andersson

Vreta gård har varit hem för Ingemar Ulvkrans’ släkt i 150 år. 
Huset bakom honom, Agneta och hunden Sally byggdes som ett 
undantag i början på 1900-talet och är i dag förråd och gäststuga. 

H ästarna betar i hagen. På fälten intill börjar snart 
vallväxterna gro. Från backen nedanför de gamla 
stockhusen på Vreta gård tittar Agneta och Ingemar 

Ulvkrans ut över sina ägor.
Det har någon i Ingemar Ulvkrans’ släkt gjort sedan 

1870-talet när Ingemars mammas morfar tog över det gamla 
kronotorpet. Hit kom han varje sommarlov under uppväxten 
för att hjälpa sin mormor på fält och i ladugård. Hit åkte han 
och Agneta när de fortfarande bodde i Stockholm, innan de så 
småningom själva flyttade in. 

De har haft köttkor och får och utökat fastigheten med 
mera skog. I dag odlar de vallväxter för barnens och barnbar-
nens fem hästar och Agneta driver ett kattpensionat. Gården 
har genom åren varit ett kitt som hållit samman familjen. Här 
har barnen växt upp med hästar, hässjat hö och vänner från 
granngårdarna. 

De kunde rida från Vreta till Hökmossen eller Taxinge där 
de ordnade egna små hästtävlingar. Det var genom barnen, 
deras kompisar och föräldrar, som Nykvarn blev hemma för 
mig, säger Agneta Ulvkrans.

Förhoppningsvis fortsätter gården vara en central punkt 
för barnen och i sin tur deras barn när nästa generation så 
småningom tar vid, resonerar hon.

Trots att Ingemar är fjärde generationen ulvkransar på 
Vreta är det inte gården i sig som gör att det känns som 
hemma. Det är familjen. 

– Ja, faktiskt. Släktbanden till barn och barnbarn väger 
tyngre än gården. Om vi blev tvungna att välja skulle vi 
hellre följa med barnen till annan ort än stanna kvar på 
Vreta, säger han.

Han och hustrun är inte ensamma om den känslan. Barn 
och familj brukar vara en av de viktigaste faktorerna för 
hemkänslan, visar forskning. 

–Hemkänsla är ett komplext begrepp. Många faktorer spelar 
in och ofta är det en kombination av saker. Dels är det släkt, 
vänner och umgänge som får oss att trivas. Dels är det materi-
ella faktorer, olika saker man så småningom blir bekväm med. 
Men relationer är superviktiga. 

Det säger Ulrika Åkerlund, kulturgeograf vid Karlstads 
universitet som forskar inom ämnet platsanknytning. 

Förr var hemma ofta samma sak som platsen där man är 
född och uppväxt. Men i takt med att svenskar flyttar mer än 
förr har begreppet blivit mer flexibelt. I dag kan ”hemma” lika 
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gärna vara en sommarstuga som finns i släkten. 
– I genomsnitt byter svenskarna bostad elva 

gånger i livet. Då blir den där stugan en fast plats. 
Där relationerna finns och dit man återkommer, 
säger Ulrika Åkerlund. 

Att bryta upp och sedan finna sig till rätta på en ny 
plats är alltså en personlig process. Hur lång proces-
sen blir varierar. För den som dessutom byter land 
kan det till och med ta en eller ett par generationer 
innan rötterna i det nya landet känns självklara. 

– Jag uppfattar migrationsprocessen som en kris 
som drabbar alla som ser sig tvungna att lämna 
sitt land. Hur och om man kommer ut från krisen, 
hur lång tid det tar, hur djupt drabbad man blir är 
individuellt. Det beror bland annat på uppväxt, ålder, 

personlighet, utbildning, upplevda trauman.
Det säger Marcela Bravo Goñi, psykoterapeut som 

bland annat arbetat inom BUP i Tensta/Rinkeby och 
vuxenpsykiatrin i Uppsala och Stockholm.

– I början av processen, när man nyss kommit till 
ett nytt land, är ”hemma” de landsmän man träffar. 
Gemensaken blir som ett skydd. Om Sverige efter-
hand blir till ett hem beror mycket på om man blir 
uppsökt och uppskattad, säger Marcela Bravo Goñi 
och konstaterar samtidigt att det finns individer som 
efter 20–30 år fortfarande känner sig främmande för 
sitt nya land. 

– De har misslyckats med att förstå kulturen och 
sederna, men är samtidigt paralyserade eller förhin-
drade att återvända. Kanske de fastnar i nostalgiska 

Trots att gården gått i arv i flera generationer är det barn och barnbarn som gör 
att Vreta är hemma för Ingemar och Agneta Ulvkrans.

Hemma är där korsordet väntar?

tankar och illusioner om det gamla 
landet.

Det är lätt att tro att sådana djupa 
kriser framför allt drabbar den som 
kommer från kulturer som är mer 
annorlunda än den svenska. Men även 
flytt från ett grannland – eller till och 
med en annan region i Sverige – kan 
skapa en liknande rotlöshet. 

Att ha bra jobbmöjligheter och god 
ekonomi räcker inte alltid för att trivas. 
Många finländare som invandrade 
till Sverige på 60- och 70-talen har 
till exempel vittnat om en känsla av 
rotlöshet, av att leva mitt emellan två 

kulturer. Trots att de en gång lämnade 
Finland för arbetets skull. 

– Under min tid på BUP talade vi, lite 
på skoj, om att många finska invandrare 
”levde på båten”. De hade svårt att 
bestämma sig var de skulle leva sina 
liv, om de skulle återvända eller ej. 
Det fanns kulturkrockar och mycket 
nostalgi där det gamla landet idealisera-
des. Det finns som sagt stora skillnader 
mellan olika individer. Men man skulle 
inte ha kunnat tro att invandrare som 
hade sitt land runt hörnet skulle lida av 
hemlängtan, säger Marcela Bravo Goñi.

– I genomsnitt byter svenskarna 
bostad elva gånger i livet. 

Tema: Hemma

Linda Pettersson, 
förskollärare

Hemma är mitt hem och min 
familj, mina nära och kära. Då blir 
det liksom fullständigt. Men 
huset, min bostad, är också viktig 
för mig. Om jag upplever stress 
och sedan kommer hem blir jag 
lugn direkt.

När jag gjorde min andra 
praktik på Tallbackens förskola 
sommaren 1992 kände jag mig 
direkt hemma. Nykvarn är gan-
ska likt Bjärred – fast det inte 
finns något hav. Men det är en 
liten kommun och det finns skog, 
natur och vatten. 

Även när jag bodde utomlands 
några år, i USA, var det min 
familj som var hemma. Vi flyt-
tade tillbaka till Sverige för att 
kunna ta del av alla fördelar här, 
speciellt allemansrätten. Den ger 
en verklig frihet.

I början av 90-talet praktise-
rade på en förskola i Hölö. Barnen 
förstod inte min skånska, de 
tyckte jag pratade konstigt. Då 
bytte jag dialekt till rikssvenska. 
Men min man säger att skånskan 
kommer fram när jag blir upprörd. 

Förut har jag alltid sagt jag ska 
åka hem när jag åker till Bjärred 
i Skåne. Men det ”hemma” för-
svann år 2000 när mitt föräld-
rahem såldes. Jag längtar inte 
efter att flytta tillbaka till Skåne. 
Och jag längtar inte tillbaka till 
Bjärred. Det ser inte ut som det 
gjorde när jag växte upp, jag har 
ingen koppling dit längre. Då var 
då, och nu är nu.

Vad är 
hemma 
för dig?
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Tema: Hemma

Lina Johansson
Textildesigner

Hemma är hemma hos mig. Jag är extremt hemkär och är 
gärna hemma en hel helg. Hemma är också hemma i Sve-

rige. Varje gång jag varit utomlands har jag kommit hem med 
en starkare kärlek till Sverige. Jag är helst inte bortrest mer än 
på sin höjd en vecka i taget. Jag flyttade till Nykvarn 2017 och 
kände mig snabbt som hemma. Första hösten var jag mycket ute 
i naturen och efter att jag hittat några bra svampskogar kände 
jag nog lite extra att jag var hemma.

Maria Mörner
Driver småskaligt lantbruk

Hemma för mig är platsen där jag bor, min familj och vårt 
hus. Jag bor på en gård som funnits i min mans familj i fem 

generationer. Själv har jag varit här som tonåring och bott här 
större delen av mitt vuxna liv. Nu växer våra barn upp här.

Jag lämnar sällan gården. När jag gör det tycker jag det är 
skönt att komma hem igen. Jag har bott här i 20 år och platsen 
jag bor på blev nog hemma efter ett par år, medan Nykvarn blev 
hemma först när barnen fötts.

Weine Johansson
Pensionär

– Hemma är i första hand huset och trädgården där jag 
bott i 40 år. I andra hand är det Nykvarn som plats. Om 

jag hade bott i hyreshus hade det varit svårare att känna sig 
hemma på samma sätt, jag vill ha markkontakt, fötterna på 
mina 400 kvadratmeter gräs. Förr var Kisa mer hemma. Där är 
jag uppväxt och där bodde mina föräldrar. 

Patrik Ingemansson
Kyrkoherde

– I min familj brukar vi säga att ”hemma är där vi är”, så 
för mig är hemma där jag för tillfället sover. Det kan vara 

på andra ställen än i min bostad. Det kan vara ett hotell, en kon-
ferensanläggning, en semesterbostad. Och så är det Södertälje 
där jag bor nu. En gång var det också Karlshamn, Blekinge, där 
jag är uppväxt.

Vad är hemma 
för dig?

Tutan frågar fyra personer 
som bor eller arbetar i Nykvarn.

Som tonåring hade Sara Nafaa 
Qacuson en dröm. Hon ville så 
gärna kunna ta på sig jeans och 

tröja och gå ut på en liten promenad. 
Men i hennes hemstad Mosul i norra 
Irak var det livsfarligt. Det såg al-Qaida, 
senare IS, till. 

När Sara Nafaa Qacuson var 18 
år lyckades hon fly och bodde första 
tiden hos familjens vänner i Huddinge. 
Efterhand kom också hennes mamma, 
lillebror och pappa till Sverige. 

– Hemma är där min familj är. Den 
dagen jag flydde lämnade jag Irak. Jag 
kan längta efter mina mostrar och mina 
kusiner som jag växte upp med. Men jag 
tackar Gud varje dag för att jag hamnat 
här, säger hon.

Efter tre år i Sverige hade hon läst in 
gymnasiet, lärt sig svenska, gift sig och 
kommit in på en utbildning i biomedi-

cin. När hon väl fått jobb på labbet vid 
Södersjukhuset insåg hon att yrket 
egentligen inte var något för henne.

– Under min föräldraledighet började 
jag läsa kurser om bygglov och fick sen 
jobb som registrator på bygglovsavdel-
ningen i Haninge kommun.

Därifrån var steget inte så långt 
till tjänsten som bygglovsassistent i 
Nykvarns kommun hon har i dag. På fri-
tiden studerar hon nu till byggingenjör, 
samma yrke som hennes mamma. 

Sedan i början av 2021 är hon och 
familjen också Nykvarnsbor. 

– Vi ville hit. Vi ville ha barnen i 
skolan här i Nykvarn och köpte ett 
litet gammalt hus intill Skogsbackens 
förskola. Vi trivs utmärkt! 

Livet svänger fort, konstaterar Sara 
Nafaa Qacuson, och visst var det tufft i 
början. Att sitta på tåget och inte förstå 

ett ord utom ”stopp”. Men hon längtar 
inte tillbaka.

– Jag förstår inte hur det skulle gå till. 
Här finns en sån frihet. Det är en enorm 
skillnad! Jag brukar tänka: Hur skulle 
mitt liv ha varit om jag stannat kvar i 
Irak? Jag tror det är bra att tänka så. 

Att ha en blandad bakgrund är bra, 
tycker hon. Det gör att hon kan se saker 
ur andra vinklar.

– Jag uppskattar sånt som vanliga 
svenskar kanske inte tänker på. Det 
där vardagliga, som med jeansen. I 
Irak hade jag och min familj aldrig fått 
samma möjligheter. Jag uppskattar varje 
dag av livet här. Min man känner samma 
sak. Han brukar säga att de bästa 
sakerna i hans liv börjar på bokstaven 
”S”: Sara, Sverige och Scania!

Från krigszon i Irak till Nykvarn. Sara Nafaa Qacuson var 18 år 
när hon kom till Sverige men har aldrig längtat tillbaka. 

– Hemma är där min familj är. Jag uppskattar varje dag av livet här. 
I Irak hade jag och min familj aldrig fått samma möjligheter.

Ingen längtan hem för Sara 

TexT och FoTo: eva Thelander
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Studiecirkeln 
bestod av: 
Berit Gauffin, 
Maud Häger 
Norberg, 
Kristina 
Hedebo, 
Britt-Marie 
Ericsson, Lisa 
Jardemyr, 
Susanne 
Eidenberg, 
Lena Gus-
tavsson och 
Anna Gauffin 
med stöd 
från Åke 
Andersson.

hembygdsdräkter skapades. I Sörmland 
finns det runt 30 nya hembygdsdräkter 
och nu har vi också en.

Att hembygdsdräkten skulle ha 
stark anknytning till landsbygden i 
Turinge-Taxinge var alla i studiecirkeln 
överens om, likaså att den på något sätt 
skulle gestalta områdets historia. 

– Spetsen i skjortan ser ut som 
kvarnhjul eftersom det har drivits många 
kvarnar här, i tegelbruk och i verkstäder. 
På 1600-talet fanns ett glasbruk i Taxinge 
som gjorde glas i samma turkosa färg 
som västen. Först var idén att den skulle 
vara tegelfärgad som Taxinge kyrka 
och Mångfaldens hus, men det förslaget 
röstades ned.

Västen var en av de mest utmanande 
delarna i arbetet med hembygdsdräkten. 
Den är sydd i åtta olika delar för att passa 
alla kroppsformer. Även broderierna av 
ängsblommor och den gula forssländan 
på linförklädet krävde åtskilliga arbets-
timmar. Broderierna, som är designade 
av Berit Gauffin, tog närmare 30 timmar 
att färdigställa.

– Det var så många detaljer att ta beslut 

Maud Häger Norberg är en av ledarna för 
studiecirkeln som arbetade fram kommu-
nens första hembygdsdräkt. Hon berättar 

att tanken på en egen dräkt har diskuterats flitigt av 
Turingebor från olika generationer sedan början av 
1950-talet. 

Under spelmansstämman i hembygdsgården 2019 
fick idén nytt liv och en intresseförfrågan sattes upp i 
den lokala livsmedelsbutiken. Det blev första steget i 
förverkligandet av Turinge-Taxinges hembygdsdräkt. 

– Min brorsdotter såg lappen och ringde och frå-
gade om jag hade lust att vara med. Det ville jag, för 
jag tycker väldigt mycket om att sy. Vi fick använda 
hembygdsgårdens lokaler där vi träffades varannan 
onsdag och drack kaffe, åt hembakat bröd, planerade 
och kom snabbt igång.

Sex månader tog det att genomföra projektet trots 
att arbetsprocessen normalt tar betydligt längre tid. 

om och jag funderade mycket på hur vi 
skulle göra en brosch. Väva och sy, det 
kan jag. Göra silversmide kan jag också, 
men det är svårt att lära ut och det 
skulle ta väldigt lång tid.

Lösningen blev Taxingebroschen, 
skapad med inspiration från Taxinge-
smycket, som formgetts av guld- och 
silversmeden Helena Westerdahl efter en 
gammal silverskatt från 900 e. Kr. som 
hittades i Finkarby i slutet av 1800-talet. 

Planen från början var att den färdiga 
dräkten skulle visas upp på spel-
mansstämman förra sommaren men 
pandemin gjorde att evenemanget fick 
lov att ställas in.

Arbetet med hembygdsdräkten har 
betytt mycket för Maud Häger Norberg 
och hennes vänner i studiecirkeln. 
Intresset från allmänheten har varit 
stort och hembygdsdräkten har blivit 
omskriven i flera tidningar och upp-
märksammats i SVT och Landet runt. 

– Vi har haft så trevligt tillsam-
mans och har även haft något att göra 
under den här tråkiga pandemitiden. 
Responsen har varit så fin och vi har fått 

mycket mer uppmärksamhet än vad jag 
hade förväntat mig. Jag har till och med 
fått en beställning från en lokalkändis 
och två personer i Norrland som kom-
mer från Nykvarn.

För den som vill sy upp en egen 
dräkt, och är beredd att lägga runt 120 
timmar på arbetet, har Maud Häger 
Norberg tagit fram en 32 sidor lång 
sömnadsbeskrivning. 

– Den består av både text och färgbil-
der men man måste vara duktig på att 
sy för att klara av det. Sömnadsbeskriv-
ningen har även ett ISBN-nummer, vil-
ket betyder att den kommer att bevaras 
i framtiden. Det är jag glad för. 

Nu hoppas Maud Häger Norberg 
få igång en studiecirkel för dem som 
önskar skapa egna dräkter.

– Jag har hört att det är många 
unga tjejer som skaffar dräkter nu. 
Jag tror och hoppas att dräkten är på 
väg tillbaka och att kunskapen inte 
försvinner. För man är alltid rätt klädd 
när man tar på sig en folkdräkt eller 
hembygdsdräkt.  

Designen ska spikas, tyger ska väljas ut, mönster ska 
konstrueras, de olika delarna ska sys upp, detaljer ska 
broderas – och det gäller att komma överens. 

– Vi var åtta personer som hade väldigt bra diskus-
sioner redan på vårt första möte tillsammans. Det var 
helt fantastiskt. Alla var med och tyckte till och vi har 
varit onormalt snabba. Så här snabbt går det egentli-
gen inte att sy en hembygdsdräkt. Men det beror nog 
på att vi alla har tyckt att det har varit så roligt. 

Folkdräkter och hembygdsdräkter visar männi-
skors geografiska hemvist och är en viktig del av det 
svenska kulturarvet. Till skillnad från folkdräkten 
är hembygdsdräkten inte förenad med klädkoder för 
olika högtider och civilstånd.

– Folkdräkten skapades före 1850 då man fort-
farande sydde för hand men sedan avtog intresset. 
Efter andra världskriget uppstod ett nytt intresse 
att visa sin egen hembygd och många socken- och 
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Rätt klädd i lokal dräkt
I närmare 70 år har idén om en egen hembygdsdräkt diskuterats i Turinge. Nu har 
den blivit verklighet. Maud Häger Norberg hoppas att dräkten är på väg tillbaka 
och att kunskapen inte försvinner. – Man är alltid rätt klädd när man tar på sig en 

folkdräkt eller hembygdsdräkt, säger hon. 

TexT: Tia hellén FoTo: Jens andersson

Först skapade studiecirkeln kvinnodräkten men snart blev det även 
en mans- och en flickdräkt. Pojkdräkten är på gång. Gruppen har 
också sytt dräk ter till två dockor som finns på Hembygdsgården 
som inspira tion och dokumentation.
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En dag med ...
... Mats Ingvaldsson, projektledare, 
samhällsbyggnadskontoret. 

7:00 Startar dagen med en stadig frukost för att 
få energin att hålla hela dagen. Sedan är det dags 
att göra i ordning barnen, 6 och 8 år gamla. 

8:00 Efter att ha lämnat barnen på skola och 
förskola börjar jag jobba. Just nu jobbar vi i 
största möjliga mån hemifrån, vilket är här i 
Nykvarn för min del. Det första jag gör är att 
öppna mailen, gå igenom och stämma av mot min 
”att göra-lista” och planera dagen efter det. Just 
nu är det mycket att göra med projektet Mörby 5. 

9:00 Byggmöte över Teams om Bergtorp. 
I Bergtorp-projektet håller vi på just nu med två 
av fem etapper. Efter mötet åker jag och bygg-
ledaren till bygget för att titta på och reda 
ut frågor som dykt upp på byggmötet. 

10:30 Jag passar på att åka förbi ett annat projekt, 
Kaffebryggaren 1. Projektet ligger vid Ingo-
macken och är fortfarande i uppstartsskedet. Väl 
på plats i Bergtorp träffar jag skogssällskapet och 
diskuterar avverkning av skogsområdet. 

12:00 Lunch tillsammans med några kollegor. 

13:00 Åker hem till hemmakontoret och upp-
daterar ekonomin på respektive projekt. 

14:00 Jobbar med frågor kring nya centrum, 
vilket är ett prioriterat projekt som vi är i full 
gång med att starta upp. Det är en hel del mail 
och samtal jag behöver ringa gällande produk-
tions-, va-, avfalls- och trafikfrågor. Under 
eftermiddagen ringer även några privatpersoner 
och företag om mina projekt. 

17:00 Rundar av mitt arbete och ser till att min 
att göra-lista är uppdaterad inför morgondagen.

Gunilla är 43 år och har bott större 
delen av sitt liv i Nykvarn. Att ta steget 
in i politiken kom naturligt. Efter 25 
år på tjänstemannasidan i Södertälje 
kommun vet hon hur det fungerar i 
offentlig sektor. Nu vill hon fortsätta att 
driva partipolitik för Nykvarn samtidigt 
som hon ger förvaltningen de bästa 
förutsättningarna att leverera god 
service. Att hon dessutom brinner för 
ledarskapsfrågor och att kunna påverka 
lokalt gjorde valet ännu enklare. 

– Jag valde Nykvarnspartiet eftersom 
jag då kan plocka flera russin ur den 
politiska kakan. De flesta partier har 
bra saker som vi i NP sympatiserar 
med. Det passar mig bra att inte tillhöra 
ett av de traditionella partierna, säger 
Gunilla Lindstedt.

I dag jobbar Gunilla Lindstedt som 
resultatenhetschef för Missbruk Myn-
dighet i Södertälje kommun. Hennes 
hjärta slår såklart lite extra för vård- 
och omsorgsfrågor, men som politiker 
finns det flera hjärtefrågor, till exempel 
skola, detaljplaner och färdigställande 
av centrum. Hon förstår Nykvarnsbor-
nas frustration över att det inte händer 
något i centrum. Det behöver hända 

något snart utan att kvalitet och slutre-
sultat blir lidande, berättar hon.

Gunilla Lindstedt ser ljust 
på framtiden för Nykvarn. 
– En växande kommun är en bra kom-
mun, men det gäller att hitta en balans 
för att allt ska hänga med. Självklart ska 
vi fortsätta leverera god service trots att 
Nykvarn liksom de flesta andra kommu-
ner står inför ekonomiska utmaningar. 
Men en växande kommun är så mycket 
bättre än en inte växande kommun.

Några större skillnader på NP:s 
politik är inte att vänta, menar Gunilla 
Lindstedt. Det politiska programmet 
tas fram inför mandatperioden och det 
är medlemmarna som har bestämt vad 
som ska prioriteras.  

Nykvarns kommun har fått en ny ordförande för kommunstyrelsen 
efter Bob Wållberg. I april tillträdde Gunilla Lindstedt (NP). – Det ska bli 
spännande att göra skillnad som politiker i min hemkommun, säger hon.

– Spännande få 
göra skillnad

SNABBFAKTA
Ålder: 43 år
Familj: Sambo och tre barn 
(21, 20, 12 år). 
Intressen: Har läst in en beteende-
vetarexamen på högskolan vid sidan 
av jobbet. Politiskt arbete. Umgås 
med familjen.

TexT: susanne sTamreus FoTo: Jens andersson

Läs mer: www.nykvarn.se

Skola, detaljplaner och centrum är några av Gunilla Lindstedts hjärtefrågor. 
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Årets hedersmedborgare Linda Thunell är eldsjälen som byter oljefilter 
samtidigt som hon engagerar ungdomar i livsfrågor. Med Motorer och 
käk har den före detta värdetransportören skapat en gemenskap för 

ungdomar som spridit sig långt utanför kommunens gränser.  

Porträttet

Linda Thunell
Familj: Man och två döttrar

Favoritbok: Bibeln, självklart!
På min bucketlist: Bestiga Kebnekaise

Det här visste ni inte: Hysteriskt rädd för ormar

– Glädjen i mötet med andra 
är min stora drivkraft

TexT: Tia hellén FoTo: Jens andersson

”Med energi, envishet och glädje engagerar Linda ungdomar 
i Nykvarn, i livsfrågor och projektet Motorer och käk”. Så löd 
motiveringen när kommunens utmärkelse årets hedersmed-
borgare tillkännagavs.  

Linda Thunell är skolpedagog i Svenska kyrkan och initi-
ativtagare till projektet Motorer och käk, som drivs av 
Turinge-Taxinge församling och syftar till att skapa en 

gemenskap för motorburna ungdomar. Adjektiven i motive-
ringen kunde inte stämma bättre. Linda Thunell har ett driv 
utöver det vanliga och en entusiasm som smittar av sig. 

– Det var väldigt kul att få den här utmärkelsen. Det är ett 
enormt kvitto på att jag har gjort något bra som berör många 
människor. Men innan jag visste vad det gällde var min första 
tanke, vad har jag nu gjort?

Med Motorer och käk – eller Spaghettirally som arbets-
namnet var från början – har Linda Thunell fått motorburna 
ungdomar att träffas, knyta nya relationer och sysselsätta sig.

– Det skrevs mycket negativt om ungdomarna tidigare men 
det fanns ju inte så mycket för dem att göra. Tanken var att 
vi skulle äta, prata och meka. Men vi kunde ju inte bara laga 
spaghetti jämt. Så det blev käk.

Före pandemin var drygt 80 ungdomar i Nykvarn med 
omnejd regelbundet på plats i lokalen och det är där, 
när de byter oljefilter och mekar med växellådor, de 

djupa diskussionerna uppstår. Linda Thunell har svårt att 
beskriva den fantastiska stämning som ofta råder.

– Jag minns särskilt väl en sommarkväll när en amerikansk 
bil spelade musik genom nervevade rutor och ungdomar i alla 
åldrar hängde ute på gården, snackade och hade trevligt. Det 
är precis det jag vill skapa. Gemenskapen, säger hon. 

Samtidigt är hon noga med att understryka att projektet 
inte skulle ha fungerat om det inte vore för kommunens alla 
eldsjälar, som Richard Rönnow på Rönnows fordonsservice.

– Viljan att skapa finns verkligen här. När man får en idé är 
svaret oftast, ja vad kul, det gör vi! Vet man bara vilken tråd 
man ska dra i så kan man få mycket att hända, säger hon.

Att få mycket att hända är något Linda Thunell verkar 
vara ovanligt bra på. På fritiden umgås hon med 
familjen, målar, spelar tennis, kör fyrhjuling och 

vandrar. Vid två tillfällen har hon gått delar av den 80 mil 
långa pilgrimsleden El Camino, mot Santiago de Compostela, 
i norra Spanien. 

– Målet är att gå hela och de flesta brukar göra den på 35 
dagar men jag tänker att jag borde kunna göra den på 32. 
För hur svårt kan det vara? Vad kan gå fel? Det är lite av mitt 
motto att tänka så. 

Kanske är det just det mottot som har tagit henne från 
bartender och kock till att studera konst och utbilda sig till 
väktare. Besluten är ofta spontana och sker inom loppet av 
några dagar.

– Jag såg en annons om att bli väktare på en torsdag, på 
måndagen började jag utbildningen och innan jag ens hade 
skrivit klart slutprovet blev jag erbjuden ett jobb, säger hon på 
sitt typiskt lättsamma sätt. 

Efter att ha arbetat som värdetransportör i 16 år började 
tanken på något nytt kännas lockande. Vändpunkten 
kom när första dottern föddes. 

– Jag började hänga på öppna förskolan på herrgården i 
Turinge, skaffade ett barn till och i slutet av min mammale-
dighet frågade prästen varför jag inte hade skickat in mitt cv 
och jag förstod inte ens till vad. Jag visste knappt hur man 
skrev ett och stack hem och googlade. 

Några dagar senare var hon anställd som Svenska kyrkans 
skolpedagog, vilket hon är än i dag – åtta år senare. Hon 
studerar även teologi på distans vid Umeå universitet med 
målet att bli präst.

– Det är superhäftigt att lyssna till människors liv och 
berättelser och få möta dem i deras liv. Glädjen i mötet med 
andra människor är min stora drivkraft. Mitt enda önskemål 
är fler dygn på veckan.  
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Hanne Björklund
– Just nu är Sverige hemma 

för mig eftersom jag har man och 
barn här. Fast när min mormor 
levde kände jag mig mest hemma i 
Finland. Jag har bott i Sverige så 
himla länge nu, jag kom hit när 
jag var två år. Jag har skapat ett liv 
här, har mitt umgänge här, min 
mamma och mina bröder. Men 
jag är säker på att det hade känts 
annorlunda om de var i Finland. 
Hemma är där jag har min familj. 
Och just nu är den i Sverige. 

– Jag känner mig svensk. Men 
när jag är hos mamma så pratar 
jag finska. Och när det gäller 
hockey – då håller jag på Finland. 
Jag vet egentligen inte varför, 
men det har alltid varit så.

 – Juuri nyt tunnen olevani 
kotona Ruotsissa, koska mieheni 
ja lapseni ovat täällä. Mutta 
mummoni eläessä tunsin olevani 
eniten kotona Suomessa. Olen 
asunut Ruotsissa jo hirvittävän 
kauan, tulin tänne jo kaksivuo-
tiaana. Olen luonut itselleni elä-
män täällä, ystäväni ovat täällä 
ja myös äitini ja veljeni ovat 
täällä. Olen kuitenkin varma, 
että olisin ajatellut toisin, jos he 
olisivat asuneet Suomessa. Olen 
kotona siellä, missä perheeni on. 
Ja juuri nyt tunnen siis olevani 
kotona Ruotsissa. 

– Tunnen olevani ruotsalainen. 
Mutta äidin luona puhun suomea. 
Ja kiekkomatseja katsoessani 
kannatan aina Suomea. En tiedä 
oikeastaan miksi, mutta olen aina 
tehnyt sen.

Väinö Vauhkonen
– Hemma är ett ställe som 

man har möblerat och börjar tri-
vas i. Mitt hem är här i Nykvarn, i 
huset jag har byggt själv, även om 
jag åker till Finland på somrarna. 
Jag har bott här sedan 1977. Bra 
grannar och att barnbarnen finns 
nära gör att jag trivs här. 

– När Sverige spelar mot något 
annat land än Finland så hejar 
jag på Sverige men står det mel-
lan Sverige och Finland så blir 
det Finland. 

– Koti on paikka, jonka on 
kalustanut itse ja jossa on alka-
nut viihtyä. Kotini on täällä 
Nykvarnissa talossa, jonka olen 
rakentanut itse, vaikka matkus-
tankin Suomeen kesälomillani. 
Olen asunut täällä vuodesta 
1977. Tunnen viihtyväni täällä 
mukavien naapureiden ja lasten-
lasteni ansiosta. 

– Kun Ruotsi pelaa jotakin 
muuta joukkuetta kuin Suomea 
vastaan, kannatan Ruotsia, mutta 
kun Ruotsi kohtaa Suomen, kan-
natan aina Suomea. 

Ulla Lammi
– Jag har ju bott här i över 50 

år så nog är jag hemma i Nykvarn. 
Men i vissa fall är Finland också 
hemma. Det beror framför allt på 
att jag har släkten kvar där. Här i 
Sverige finns min man och mina 
barn, men resten bor i Finland. 
Ändå känner jag mig inte svensk. 
Jag var 20 år när jag kom hit, jag 
är inte uppvuxen här. Jag har inte 
gått i skola eller så. När svenskar 
talar om sin egen skoltid brukar 
jag försöka berätta om hur vi hade 
det i Finland när jag växte upp.

– Jag är inte så jätteintresserad 
av hockey. Jag håller på det lag 
som spelar bäst. Men om jag måste 
välja, ja, då håller jag på Finland.

– Olen asunut täällä jo yli 50 
vuotta, joten tunnen kyllä olevani 
kotona Nykvarnissa. Mutta kyllä 
minä joissakin tilanteissa tunnen 
edelleenkin olevani kotona myös 
Suomessa. Se johtuu ennen kaik-
kea siitä, että sukuni asuu siellä 
edelleenkin. Täällä Ruotsissa 
minulla on mieheni ja lapseni, 
mutta muu sukuni asuu Suo-
messa. En silti koe olevani ruot-
salainen. Olin 20-vuotias muut-
taessani tänne, eli en ole kasvanut 
täällä enkä käynyt koulua ja sel-
laisia täällä. Kun ruotsalaiset 
puhuvat kouluajastaan, yritän 
kertoa heille siitä, millaista Suo-
messa oli nuoruudessani.

– En ole erityisen kiinnos-
tunut jääkiekosta. Kannatan sitä 
joukkuetta, joka pelaa parhaiten. 
Mutta jos minun on valittava, 
kannatan kyllä Suomea.

Vad är hemma för dig? 
Missä tunnet olevasi kotona?

Vad är hemma för dig som är sverigefinne? Och vilket lag 
håller du på egentligen? Tutan frågar några sverigefinnar i Nykvarn.

Missä tunnet olevasi kotona ruotsinsuomalaisena? Ja mitä joukkuetta sinä 
oikeastaan kannatat? Tutan kysyy asiasta joiltakin Nykvarnin ruotsinsuomalaisilta.

Suomen kielen hallintoalue • Finskt förvaltningsområde

Bernard Ashley: 
Nadine längtar hem (Argasso förlag)

Nadine har flytt till England från Kongo-Kinshasa tillsammans 
med sin mamma och lillebror. Nadine längtar oerhört efter sin 

pappa som är kvar i hemlandet, till staden Goma med omgivningar och 
till tiden före kriget. England är främmande och skrämmande och hon 
förstår varken språket eller människorna.

I skolbiblioteket får hon hjälp att leta upp bilder från hemlan-
det på en dator och hon drömmer sig tillbaka. Så småningom 
ljusnar ändå tillvaron för Nadine. En lättläst bok med substans 
– och hopp, trots allt. Från 10 år.  

Maria Adolfsson:  
Felsteg (Wahlström & Widstrand)

Första delen i en serie som utspelar sig i en fiktiv ögrupp, 
Doggerland, som ligger mellan England och Skandinavien. 

Kriminal kommissarie Karen Eiken Hornby har flyttat hem efter ett 
antal år i England. Efter ett traditionellt ostronfirande gör både Karen 
och andra ödesdigra felsteg. 

Boken har fantastiska miljöer och intressanta karaktärer. 
En riktig deckarfavorit som är spännande från sidan ett. 
Svår att släppa, ja en riktig bladvändare.  

Boktips för 
sköna hemmakvällar

Spännande bladvändare, röster från värmländsk glesbygd 
och funderingar från flyktingflicka. 

Marit Kapla: 
Osebol (Teg Publishing)

Osebol är en kärleksförklaring till hembygd och glesbygd. Marit 
Kapla, själv uppvuxen i byn Osebol, har intervjuat så gott som alla 

de cirka 40 vuxna invånarna i det lilla samhället vid Klarälven i norra 
Värmland. Deras skildringar av livet i Osebol då och nu samt tankar om 
framtiden har sedan skalats ner till poetiska berättelser. Det är under-
sköterskor, grävmaskinister, kyrkvärdar och gamla flottare i ett körverk 
av livsöden. Det är avfolkning och glesbygdsproblematik. Men också 
berättelser om ett liv som pågår men sällan skildras.   

Camilla Dahlson:  
Vår vid Sommen (Lind & Co)

I Camilla Dahlsons fjärde bok i feelgood-serien som utspelar 
sig kring sjön Sommen får vi följa Majlis som har sorg efter att 

hennes make hastigt gått bort. Hon bestämmer sig för att flytta ut till 
sommarstugan vid Sommen. Där finner hon nya vänner, bland annat i 
form av en liten hund. Men det finns något som oroar, har Nils haft 
hemligheter för henne? Ett detektivarbete påbörjas som slutligen leder 
till en överraskande upptäckt. En bok om att hitta hem som också 
utstrålar värme, gemenskap och ljumma vårvindar.  
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208
personer

Så många personer valde att flytta till Nykvarn 
under förra året, och kan därmed kalla Nykvarn för 
hemma. Välkomna!  

Det blir en sommar i Folkets park i år också – 
men när det här numret av Tutan producerades var 
planerna ännu preliminära på grund av pandemin.
Förra året erbjöd Nykvarns kommun olika aktivite-
ter i parken, bland annat program för barnfamiljer, 
minigolf och dansläger för barn. Beroende på kom-
mande restriktioner för allmänna sammankomster 
undersöker kultur- och fritidskontoret möjligheterna 
att erbjuda program också denna sommar, om än i 
mindre skala. 

Håll utkik i våra digitala kanaler där vi har aktuell 
information om våra aktiviteter!  

Sommaren 
i Folkets park

Nu kan du få bättre inblick vilka det är som 
jobbar i kommunen, och hur det är att vara anställd 
i Nykvarns kommun. Följ Instagram-kontot 
@jobbainykvarn för detta.  

Nystartat 
Instagram-konto

En eftermiddag i april fick Nykvarns kommun celebert digitalt 
besök i form av Kronprinsessan och Prins Daniel. Kommunstyrel-
sens ordförande Gunilla Lindstedt, som lånat ett rum på Taxinge 
slott för att få lämplig inramning, fick under 20 minuter svara på 
nyfikna frågor från kronprinsessparet. 

Samtalet är ett av flera som Kronprinsessan och Prins Daniel har 
med kommuner runt om i landet. Pandemin och hur kommunen har 
hanterat krisen fick stort fokus under samtalet.  

Kungligt (digitalt) 
besök i Nykvarn 

Åsa Helenefors och Patrik Johansson som driver gym och 
CrossFit i Nykvarn har utsetts till Årets företagare.

– Det är otroligt roligt. Framför allt ett år som detta – och det 
förra. Först levde vi med oron för om vi överhuvudtaget skulle 
överleva. Sen har vi lyckats vända krisen till möjligheter och utökat 
verksamheten. Det är kul det uppmärksammas. Vi är tacksamma, 
säger Åsa Helenefors.

Motiveringen lyder: ”Åsa Helenefors och Patrik Johansson driver 
Mycket Mer Hälsa i Nykvarn med tre olika gym under namnen 
SMART Hälsa och CrossFit Nykvarn, för att tillgodose olika önsk-
ningar hur man vill träna på sin hemmaplan Nykvarn. Gemensamt 
är Åsas och Patriks kunskap och engagemang. Till sin hjälp har de 
ett instruktörs-/coach-team på ca 20 personer.

Företaget utvecklas även utanför Nykvarn sedan ett gym öppnats 
även i Trosa. För att undvika trängsel på gymmen har de har infört 
ett smart bokningssystem. De har även skapat plattformen ’Mitt 
Nykvarn’ där företagare lätt kan synas och Nykvarnsbor kan hitta 
vad som erbjuds av lokala företagare.”

Utmärkelsen Årets företagare delas ut av Nykvarns Rotaryklubb.  

Åsa och Patrik blev 
årets företagare 

Vill du bli, 
eller ha en mentor? 
Anmäl dig då till mentorprogrammet Kv(in)na idag. Inom Kv(in)na 
matchas etablerade kvinnor med kvinnor och tjejer som är nyan-
lända, utrikesfödda samt svenskfödda tjejer med utländsk bakgrund.

Läs mer om Kv(in)na och anmäl dig på: 
www.nyakompisbyran.se/kvinna  

Gillar du att vara ute i naturen? Och är du nyfiken på oriente-
ring? Då kan Naturpasset vara värt att testa.

Naturpasset är en satsning från Svenska Orienteringsförbundet 
för att få fler att prova på orientering och motionera. För Nykvarns 
del har SNO, Södertälje-Nykvarn Orientering, tagit fram två kartor 
med kontroller. En över västra delen av kommunen med ca 20 
kontroller. En över tätorten med ca 15 kontroller längs stigar och 
vägar. I Södertäljeområdet finns kartor över Tveta, Malmsjön/Lina 
och Pershagen. 

Varje karta har inritade kontroller som du ska söka upp i naturen. 
Vissa finns nära stigar, andra på lite knepigare platser i terrängen. 
Vid varje kontroll finns en bokstavskombination som du kan regist-
rera för att vara med i utlottningen av presentkort. 

Naturpasset köper du på Nykvarns bibliotek för 50 kronor per 
område (i Nykvarnsområdet får du två kartor för samma pris). 
Kontrollerna sitter uppe till och med den 31 oktober.  

Se Nykvarn med 
karta i handen

69
procent

Två av tre, 69 procent, känner sig mest hemma på 
platsen där de för tillfället bor. En av fyra känner sig 
mest hemma på den geografiska plats där de växt 
upp. Det visar en Sifo-undersökning beställd av 
Sveriges Hembygdsförbund 2015. 

Så lite mat slängde eleverna på Furuborgskolan 
vecka 12. Därmed tog skolan hem pokalen i årets 
matsvinnstävling mellan skolorna i Nykvarn.  

9,87 gram 
i snitt per 
dag och elev.
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14 juni
Då öppnar vi dörrarna till nya kommun-
huset i centrum. Personal från det tillfäl-
liga kontoret på Mörby, från samhällsbygg-
nadskontoret och från vårdhuset samlas 
äntligen i samma hus.  



Varsågod – Kommunens 
nya turistbroschyr

Äntligen börjar sommar och semester närma sig! Tillsammans 
med det här numret av Tutan har du fått årets nya turistbroschyr 
– i ny kostym eftersom kommunen har bytt grafisk profil. 

Även i år satsar vi på hemester och hoppas kunna inspirera dig att 
upptäcka alla härliga smultronställen som finns i din närhet. Här bjuder 
vi på bland annat vandringsleder, loppisar, tips på aktiviteter, badplatser, 
boende och restauranger. Turistbroschyren är som tidigare uppdelad 
i olika stråk, från Nykvarns centrum ut mot Turinge, Vidbynäs och 
Taxinge samt väg 509. 

Hoppas du hittar något som passar dig!
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