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Ledare

Det var kanske inte finkultur. Men det var 
definitivt kultur. Mitt föreningshjärta bör-
jade bulta i Kulturmejeriet i min hemstad, 

Lund, under sent 90-tal. Till rockklubben och 
kulturhuset Mejeriet kom många kända namn inom 
rock, hip-hop och pop.

Föreningen som drev huset hade bildats av ett 
antal kulturföreningar. Alla med kreativa, visio-
nära, hängivna människor som tillsammans skulle 
arrangera konserter, utställningar och diverse 
event. Ideella krafter hängde jackor i garderoben, 
skötte baren, städade logerna och fixade lokalerna. 
Om det var rörigt? Självklart. Roligt? Absolut. 
Lärorikt? Jag kunde inte fått en bättre start.

Så, tro det eller ej. Ofta när jag ser ett årsmötes-
protokoll från en ideell förening kommer minnes-
bilderna tillbaka från den sköna blandningen av 
människor, de heta diskussionerna, glöden och 
drivet att göra någonting tillsammans.

Kanske är det därför jag känner mig hemma i 
Nykvarn? Här finns ett föreningsengagemang 
med många starka viljor att göra saker gemensamt. 
Föreningarna bildar tillsammans ett viktigt nätverk 
av kontaktytor, förtroende och gemenskap. För den 
som är ny i Nykvarn är föreningslivet garanterat 
snabbaste vägen in i den nya vardagen. För oss som 
kommun är det också en viktig förutsättning för att 
kunna skapa trygghet för alla som bor och verkar här.

Att delar av Nykvarns rika föreningsliv nu lyfts 
fram när vi inviger kommunens senaste mötes-
plats, Furuborghallen, känns därför helt rätt. Den 
nya hallen ska förstås användas av många idrotts-

föreningar. Men jag hoppas verkligen att andra 
föreningar också hittar hit. Plus alla som vill ordna 
näringslivsträffar, kulturevenemang, möten eller 
annat. Det finns plats för mycket i lokalerna.

I Tutan finns också glimtar från en annan fram-
trädande fastighet, kommunhuset. Som visserligen 
varken byggts eller ägs av kommunen, men där du 
kan hitta många av oss kommunanställda. Det är 
trevligt att få jobba i centrum igen och kunna träffa 
kolleger i samma byggnad– även om pandemin 
fortfarande gjort att bara ett begränsat antal kun-
nat vistas samtidigt på varje våningsplan. Oavsett 
är jag stolt och glad över att ha fått ett modernt 
och fräscht kommunhus där vi på bästa sätt kan ta 
emot besökare, medborgare och anställda.

För övrigt kan vi nog vara överens om att hösten är 
här. Om du inte redan gjort det så kan jag rekom-
mendera en promenad i Jägarskogen där du kan se 
hur höstens ljus och färger påverkar upplevelsen av 
vår uppskattade installation #ingakonstigheter. 

Egentligen är det nog bara en sak jag saknar – eller 
så blir jag bara påverkad av gamla minnen: Men när 
får vi vår första rockklubb i Nykvarn?

Vi syns i Nykvarn!
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Tema: Föreningsliv

Full rulle för 
Nykvarns föreningar

Träna, bygga, spela, skjutsa, forska, koka kaffe, tvätta tröjor, 
ordna lotterier, skriva protokoll. Föreningslivet i Nykvarn har stor 
betydelse för både invånare och kommun. Och bredden är stor, från 

båtar och line dance till hembygd, scouting, modellflyg och finsk kultur.

TexT och foTo: eva Thelander

Gymnastikföreningen  laddar upp inför mötet med 
koreograferna för  dansfilmen om Furuborghallen.

Titta i kompisens ögon så tappar ni inte balansen när ni 
gör piruetten. Så – braaaa!
Lillhagaskolans idrottshall en söndag eftermiddag. Ett 

20-tal gymnaster värmer upp under ledning av Lovisa Waller-
ström och Karla Búcaro från danskompaniet Jelnek. 

Snart ska de unga tjejerna visa några tumblingövningar på 
den långa gymnastikmattan så att koreograferna kan välja ut 
något som passar i dansfilmen (se artikel på nästa uppslag). 
De är både glada och koncentrerade, och kanske lite spända, 
inför uppgiften.

Med sina drygt 800 medlemmar är NGF en av minst 30 
registrerade föreningar som ser till att Nykvarnsbor i olika 
åldrar rör på sig, samverkar, idrottar, spelar och knyter kon-
takter. Ibland för livet.

– Nykvarn har ett stort och rikt föreningsliv med många 
engagerade medlemmar. Föreningarna är viktiga för 
Nykvarnsborna och för fritiden, inte bara för att kunna ge 
möjlighet till träning eller utövande av något konstnärligt. Jag 
ser dem också som en plats där mäniskor får träffas, känna 
tillhörighet och utvecklas, säger Fredrik Ljungestig, kultur- 
och fritidssamordnare i Nykvarns kommun.

Det sägs ofta att det är svårt att få människor att engagera 
sig ideellt. Att det finns så mycket som konkurrerar om tiden. 
Även om den valberedning som förtvivlat ringer runt för att 
hitta styrelsemedlemmar säkert skulle hålla med så stämmer 
inte beskrivningen med statistiken. 

Föreningssverige lever fortfarande gott, förklarar Susanne 
Wallman Lundåsen, docent vid Linköpings universitet som 
bland annat forskar kring lokal demokrati, civilsamhället och 
social tillit.

– Utifrån de data vi har finns det inte tecken på att det är 
färre som är ideellt engagerade i dag än i början på 1990-talet. 
Snarare pekar data på att det är en tämligen stabil andel av 
befolkningen i åldern 16–84 som är ideellt aktiv, omkring 50 
procent. Omfattningen på hur mycket tid som läggs ned på 
ideellt arbete varierar förstås stort och definitionen av ideellt 
arbete är bred. Här ingår inte bara styrelsearbete utan även 
andra insatser som lagledare, annan lättare administration 
och liknande, säger hon.

Det påstås också att sociala medier skulle ersätta det som 
görs i många föreningar. Men inte heller det stämmer riktigt, 
menar Susanne Wallman Lundåsen.
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– Det beror på vilken funktion föreningen ska 
fylla. En stor andel av de ideella föreningarna är 
idrottsföreningar, deras verksamhet kan ju knappast 
ersättas med aktivitet på sociala medier. 

Därför ser hon ljust på framtiden.
– Andelen som är ideellt engagerad och som är 
medlem i föreningar är hög i Sverige i en internatio-
nell jämförelse. Utifrån den kunskap vi har finns det 
inte så mycket som talar för att det ska ske väldigt 
drastiska förändringar den närmaste framtiden. Det 
kan dock finnas stora lokala variationer inom Sverige 
och vissa skillnader mellan stad och land i vilken typ 
av föreningar som invånarna engagerar sig i. 

Förutom att föreningar ger gemenskap, samhö-
righet och kontakter har de också andra positiva 
effekter för enskilda individer. Den som är fören-
ingsaktiv lär sig ta ansvar, organisera, lösa problem, 
samarbeta, visa respekt för andra, hantera konflik-
ter, skapa tolerans och gruppanda ... Listan är lång 
och kan platsa på de flesta CV:n. 

Det finns också kopplingar mellan aktivt fören-
ingsliv, så kallat socialt kapital, och trygghet i ett 
samhälle. Platser där människor känner tillit och 
förtroende för varandra sägs fungera bättre efter-
som människor kan hjälpas åt för att lösa problem. 
På samma sätt finns det ett tydligt samband mellan 

föreningsliv och engagemang i samhället i stort.
– Studier visar att personer som utför ideellt arbete 

oftare deltar i upprop, även på internet, och oftare 
delar texter med politiskt innehåll än de som inte utför 
ideellt arbete, säger Susanne Wallman Lundåsen.

Förutom sin faktiska verksamhet inom kultur, 
idrott eller liknande blir föreningarna en övnings-
plats för både demokratiska processer och arbetsliv. 
Den som är van vid årsmöten, stadgar, styrelser och 
arbetsutskott har goda chanser att känna igen sig i 
såväl kommun som aktiebolag. De formella struk-
turerna är lika eftersom organisationerna också ska 
fungera som juridiska personer, alltså en part som 
kan ingå avtal, söka bidrag och betala ut löner. 

Just statusen som juridisk person gör att kommu-
ner och andra instanser kan lägga ut vissa uppdrag på 
föreningarna. Frivilligcentralen i Nykvarn, en viktig 
social knutpunkt för många Nykvarnsbor, drivs till 
exempel av en ideell förening med stöd av kommu-
nen. Och utan hjälp av Nykvarns innebandyförening 
hade det varit svårt att hålla igång serveringen och 
övervaka parkeringen vid Hökmoss badet i somras. 

Föreningarna kan å sin sida ställa krav på att få viss 
infrastruktur och stöd från det offentliga. Förutsätt-
ningarna för att få en effektivare sådan dialog har 
för övrigt förbättrats i Nykvarn. Nyligen bildades ett 
föreningsråd, alltså en förening för föreningarna.

Förening som kompletterar. Noor Aldeeb 
anställdes i somras av NIF för att hålla ordning 
på parkeringen vid Hökmossbadet som var 
packat med folk i varma julidagar.

Lovisa Wallerström och Karla Búcaro spanar in lämpliga rörelser 
att filma hos gymnastikföreningen.

Förening som ger service. Siw Mihlberg och Britt Vikander från PRO 
hjälpte till med att driva serveringen i Folkets park i somras.

Föreningar 
inviger Furuborg 
med dans
När Furuborghallen invigs 
i höst blir det med dans och film. 
Skolelever, gymnaster, inneban-
dyspelare, brottare och orkester-
elever har engagerats för att visa 
olika aspekter av föreningslivet.

Filmen spelades in i slutet av sep-
tember och kommer att kunna ses 
i kommunens olika digitala kanaler 
senare i höst. 

– Det blir både en smygtitt 
i hallen och ett försök att visa 
bredden i Nykvarns fantastiska 
föreningsliv. Allt i ett konstnärligt 
verk, en dansfilm.

Det förklarar Lovisa Wallerström 
från danskompaniet Jelnek som 
tillsammans med Karla Búcaro står 
för koreografin. Medverkar gör 
ett urval av kommunens idrotts-
föreningar och alla elever från 
Furuborgskolan som gör en dans på 
läktaren – hallen blir ju deras lokal 
för idrottslektioner.

– Det är roligt att arbeta med 
idrottsutövare. De använder ju 
kroppen på ett helt annat sätt 
än vi dansare. Vi lär oss saker vi 
inte kunde och kan samtidigt visa 
något av vad dans är för oss, säger 
Lovisa Wallerström. 

För, menar hon, så gott som allt 
kan faktiskt bli dans.

– Genom föreningsrådet blir det 
lättare att samordna föreningarna 
gentemot till exempel kommun och 
näringsliv. Det kan gälla halltider, caféer 
eller olika stöd, säger en av initiativta-
garna, Evelina Björkqvist.

– Tidigare har inte föreningarna 
samarbetat så mycket. Men nu när 
vi pratar med varandra ser vi att vi 
har liknande erfarenheter och utma-
ningar. Vi ser också nya möjligheter att 
samarbeta sinsemellan. Första året blir 
en testperiod. Efter det får vi se hur det 
utvecklas, säger hon. 

Från kommunens sida är det nya rådet 
tacksamt. Det blir betydligt enklare att 
kommunicera med en part än att behöva 
kontakta ett 30-tal förenings styrelser 
för att diskutera förenings frågor.

– Jag ser fram emot mer samverkan 
och samarbeten mellan föreningarna 
och kommunen. Jag tror att vi genom det 
nybildande föreningsrådet tillsammans 
kan hitta gemensamma beröringspunk-
ter för att bredda och utveckla förenings-
livet, säger Fredrik Ljungestig.  

Tema: Föreningsliv

– Det finns en så snäv bild av 
vad dans faktiskt är. Alla rörelser 
är egentligen koreografi. Det beror 
på hur man presenterar dem. 

I mötet med idrottsförening-
arna har hon och Karla Búcaro 
analyserat rörelser och valt ut 
moment. Hos innebandyspelarna 
i NIF fastnade de till exempel 
för hur en spelare fintar för att 
komma runt backlinjen. 

– Det är en snygg rörelse som 
är väldigt dansant. De har fått 
slipa och öva på den tillsammans 
med dansare. Spelarna är modiga 
som tackat ja. De vet ju inte vad 
det ska bli av det hela, säger 
Lovisa Wallerström. 

Inför projektet har danskom-
paniet också tänkt igenom vad 
föreningslivet egentligen står för. 

– Då har vi tänkt på fören-
ingslivet i stort, inte enbart 
idrotten. Vi kom fram till att det 
handlar om att ha en plats att 
fylla. Att dyka upp. Komma till 
träningen, stå i caféet, plocka 
fram ett instrument. Alla har en 
plats och kan uppleva samhörig-
het. Det man gör just nu räknas. 
Det har blivit vårt tema, säger 
Lovisa Wallerström.  

Gymnastiksal där en rad tjejer i trä-
ningskläder skymtar längst till vänster 
i bilden. Till höger syns koreograferna 
Lovisa Wallerström och Karla Búcaro 
som tittar mot något som händer snett 
till vänster, utanför bilden. 



T U TA N  2 0 2 1 98 T U TA N  2 0 2 1

Tema: Föreningsliv

Jag står inte ut längre.
Så börjar många samtal med 
Lizzie Tollehed och Peter Bruvik, 

behandlare vid kommunens öppen-
vårdsmottagning. Alkohol eller andra 
droger har frätt sönder vardagen. 
Ständigt brutna löften och härvor av 
lögner gör livet ohållbart. Både för den 
som fastnat i ett beroende och för den 
som står maktlös bredvid. 

Under hösten har det blivit enklare 
att få hjälp. Den som är över 18 år och 
som behöver prata om sitt eget eller 
en närståendes beroende kan kontakta 
Peter Bruvik eller Lizzie Tollehed 
direkt och boka rådgivande samtal. 
Kostnadsfritt och utan registrering, 
journalföring eller andra noteringar. 
Först efter några träffar kan det bli 
aktuellt att kontakta en biståndshand-
läggare vid socialtjänsten för att ta 
ställning till eventuella insatser för den 

som har ett beroende. 
Den som är anhörig kan däremot 

fortsätta ha kontakt med behandlarna, 
utan beslut av socialtjänsten. 

– Vi kan träffas eller bara finnas 
tillhands för ett stödjande telefonsamtal 
när det behövs, säger Lizzie Tollehed.

Om det finns underlag kanske en 
samtalsgrupp kan bildas där anhöriga 
delar med sig av sina erfarenheter. Men 
än så länge är stödet individuellt och kan 
skräddarsys efter den anhörigas behov. 

Ofta kretsar samtalen kring sorgen 
över en närståendes destruktiva val och 
relationer som spricker. Om att hamna 

i ett medberoende och gömma flaskor, 
sluta träffa vänner och på andra sätt 
försöka kontrollera situationen. Vilket i 
grunden är en omöjlig uppgift. Det går 
inte att kontrollera en annan människa.

Ett viktigt led i samtalen är därför 
att förmå den anhöriga att sätta grän-
ser, stödja sunda beslut och låta den 
som har ett beroende ta ansvar för sina 
egna handlingar.

– Vi erbjuder ingen terapi till anhö-
riga utan hjälp till självhjälp. För många 
kan det vara första gången man sätter 
ord på en svår situation. Att kunna tala 
fritt är ett viktigt första steg, säger 
Peter Bruvik.

Lizzie Tollehed tillägger:
– Det finns mycket skam och skuld 

förknippade med beroendefrågor. Då är 
det bra att få veta att det man känner 
och upplever inte är unikt.   

Snabb kontakt och rådgivning utan registrering och journaler. 
Från och med i höst är det lättare att få hjälp med sitt eget eller en 

närståendes beroende av alkohol, droger eller spel om pengar.

Snabbare hjälp vid  
beroende och medberoende

Du når öppenvårdsmottagningen 
på 08-555 012 18. Låt flera signaler 
gå fram, du kommer så småning-
om till en telefonsvarare där du 
kan berätta om ditt ärende. Du 
kan också sms:a till 073-856 22 18.

TexT och foTo: eva Thelander

Peter Bruvik och Lizzie Tollehed tar emot den som vill tala om sitt 
eget eller någon annans beroende.

Markus Enroth
Ordförande och tränare i Vidbynäs fotbollsförening, bildad 2019

– Jag och min bror bildade föreningen eftersom vi vill driva verksamheten 
i egen regi, i ett mindre sammanhang. Det fanns så klart också stöd och 
uppbackning från andra föräldrar. Om underlag finns och någon hör av sig 

kanske det blir ett lag till, men att växa är inte huvudsaken. Det viktiga är att grab-
barna blir bra killar. Om de dessutom blir duktiga spelare är det en bonus. 

– Vi har bara ett lag, för pojkar födda 2010. Det är lättare att sköta träningar 
och turneringar i mindre skala. Vi har 16 killar där alla känner varandra och lär 
sig ta hand om varandra. Vi vill skapa lagsammanhållning, se hur barnen tar för 
sig och växer. I ett fotbollslag är det så tydligt: Det här är de vänner man har kvar 
hela livet.  

Anna Setzman
Ordförande i NSK, bildad 1922

– Vårt mål är att finnas till för Nykvarnsborna, oavsett ålder. Barn- och 
ungdomssidan är förstås stor i föreningen och vi vill att alla ska vara med, 

utifrån sina förutsättningar. En utmaning är att behålla barnen upp i åldrarna. 
Det händer ju mycket annat i tonåren. Därför driver vi ett Leaderprojekt för 
15-åriga pojkar där vi har en mentor som erbjuder extra träning på skollov, mat 
och grillning, kontakter med skola och föräldrar. En bonusvuxen, helt enkelt. 

– På sikt hoppas vi också kunna få ett klubbhus som kan bli en mötesplats för 
de barn som är för gamla för vanligt fritids men för små för Fritidsfabriken. Kan-
ske vi kan få igång fler motionsgrupper för vuxna så att vi kan möta människor i 
olika åldrar.  

Per Bergström
Ordförande i Nykvarns basketbollklubb, bildad 2020

– Klubben startades av åtta tränare där de flesta tidigare har spelat i 
Södertälje. Nu vill vi ge barnen i Nykvarn lika bra möjligheter. I nuläget 

är ett 80-tal barn anmälda till träningarna i Turingehallen och i februari 2022 
siktar vi på att arrangera den första basketturneringen i Nykvarn på 20 år, enligt 
konceptet easy-basket. Furuborgshallen är bokad! Basket är en lekfull sport som 
kräver olika färdigheter. Både spelare och publik uppskattar också lite show – en 
snygg passning, ett skott eller dribbling. Dessutom är det en jämlik sport som 
inte är så dyr, du behöver bara ett par skor. Det är sympatiskt. För mig är det inte 
minst viktigt att barn och vuxna rör på sig. Stillasittandet är allvarligt för folk-
hälsan på lång sikt. Det pratar vi mycket om i klubben.  

Lina Frickner
Styrelseledamot i Nykvarns musikkår, bildad 1869

– Det viktiga för oss är gemenskapen kring musiken. Det är kul att spela 
tillsammans. Vi lär av varandra och umgås, oavsett ålder. Alla är ju musik-

älskare, det är musiken som förenar oss. Eftersom vi är en gammal förening har 
vi en del traditioner att förvalta. Den årliga konserten vid Taxinge slott är en 
sådan. Spelningar på nationaldagen och Nykvarnsdagen en annan. Det betyder 
att vi alltid har något inplanerat, något att sikta mot och längta till. Det är roligt. 

– Jag tror och hoppas kåren finns kvar även i framtiden och fungerar ungefär 
som nu. Att vi behåller våra traditioner och samtidigt bygger vidare mot framti-
den. Men just nu är ändå vårt närmaste mål att få rull på allt efter pandemin.  

Vad gör din förening?
Vad är meningen med din förening? Tutan frågar kommunens äldsta 

och yngsta respektive största och minsta förening.
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Så blev naturen konst
Efter förslag från Nykvarnsborna har tio natursköna platser i Jägarskogen ramats 

in och omvandlats till utomhusutställningen #ingakonstigheter.

TexT: agnes WesTberg foTo: Jens andersson

Det behöver inte vara svårt att njuta 
av konst. Det kan räcka med en 
promenad i Jägarskogen och en 

titt på den inramade naturen. 
– Med naturen som inspirationskälla 

har vi skapat mycket upplevelse med 
enkla medel. Det som är extra roligt är 
att det har varit ett arbete som involverat 
våra medborgare som tipsat om platser, 
deltagare från arbetsmarknadsprogram-

met och flera lokala företag, säger 
Susanne Stamreus, kommunikations-
chef i Nykvarns kommun..

Kartan över utställningen har tagits 
fram av illustratören och Nykvarnsbon 
Jenny Ekman och virket är spillmate-
rial som skänkts av Fredrik Lundberg 
på XL-bygg i Nykvarn. Ramarna har 
snickrats ihop av deltagare från arbets-
marknadsprogrammet, ett samverkans-

projekt mellan kommunen, arbetsför-
medlingen och försäkringskassan där 
deltagare erbjuds hjälp och stöd i sin väg 
mot arbete eller utbildning.

Promenadslingan som går mellan de 
tio tavlorna är knappt tre kilometer lång 
och längs vägen finns fina grillplatser 
med vindskydd och badmöjligheter. 

Utställningen pågår resten av året.   

Här kan man stå och kolla länge. Ram nummer 9 är placerad mellan grillplatserna i Jägarskogen, med utsikt över vassen i Yngern.

Tali, Yassin och Niclas från arbetsmarknadsprogrammet 
intervjuas av TV4 Nyhetsmorgon.
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Barbro Lindgren: 
Vems lilla mössa flyger (Rabén och Sjögren)

En barnboksklassiker från 1987 om Barnhans som har skapat sig 
en egen liten värld tillsammans med sina leksaker och gosedjur. 

Han har också gjort egna djur av tallkottar och grankottar. Tillsam-
mans sätter de upp pjäsen Hamlet och bildar en hemlig förening, 
VLMF, även om de har olika meningar om vad VLMF egentligen står 
för. En varm och fantasirik historia, som finns att låna på biblioteket. 
Passar utmärkt för högläsning för barn från cirka 4 år.   

David Ärleman:  
Lite död runt ögonen (Forum)

En bok som skildrar missbruk, droghandel och kärlek på ett 
realistiskt och berörande sätt. Vi möter en del av Stockholm vi 

helst inte vill se. Arto och hans dotter Bodil försöker överleva efter att 
Sofia, mamman till Bodil, dött av en överdos. Arto lämnar livet som 
missbrukare men får det svårt att fungera. När han får sparken från 
jobbet finns det bara ett enda sätt att överleva, bli kriminell igen.   

Läsning för långa 
höstkvällar

Terror i Köpenhamn, missbruk i Stockholm och identitetskris i familj med rötter 
i olika kulturer. Biblioteket tipsar om intressanta och spännande läsupplevelser.

Stephan Mendel-Enk: Apan i mitten (Norstedts)
Det är tidigt 90-tal i Göteborg. Jacob går i gymnasiet, skriver dikter och 
försöker få ihop livet. Han spelar också i det ständigt krisande judiska 

fotbollslaget Maccabi som befinner sig i den lägre divisionen. Brodern Rafael 
som kommer hem från militärtjänstgöring i Israel dras snart in i chassidiska 
kretsar. Det bidrar till spänningar med den övriga familjen som har en mer 
avspänd relation till den judiska traditionen. Redan i bokens titel förstår vi att 
det inte bara är på fotbollsplanen som Jacob är ”apan i mitten”. Hela hans till-
varo kretsar kring jagandet mellan det judiska och det svenska. På ett humoris-
tiskt men ändå lågmält sätt berättar författaren en historia om identitet, om att 
ta sig igenom kriser och om politiska och religiösa frågor. Och om fotboll.  

Kim Faber & Janni Pedersen:   
Vinterland (Modernista)

Köpenhamn skakas av en terroristattack dagen före julafton. 
En stor explosion äger rum bland jullediga Köpenhamnsbor 

som besöker en populär julmarknad. Det är många döda och ännu fler 
skadade människor. Paniken är total. Samtidigt i en annan del av lan-
det hittas ett medelålders par brutalt mördade. Allt vävs ihop på ett 
ytterst spännande sätt. Första boken i en prisbelönad serie av två 
danska debutanter.  
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Receptionen i det nya huset är 
gemensam för alla kontor medan 
biblioteket har fått behålla sin 

gamla entré. Besökarna som kommer 
in genom dörrarna möter en modern 
och rymlig miljö med mjuka färger, hög 
takhöjd och gott om sittplatser. Lite 
längre in i lokalen finns det besöksrum 
för både bokade och interna möten.

– Färgsättningen i huset är tagen från 
vår nya grafiska profil för att allt ska 

hänga ihop på ett snyggt och naturligt 
sätt, säger Susanne Stamreus, kommu-
nikationschef i Nykvarns kommun. 

Våningarna ovanför receptionen är 
kontorslokaler med öppen planlösning. 
Mötesrummen, döpta efter olika platser 
i Nykvarn, har utsikt över centrum, 
järnvägen och Bruksparken.

– Vi får en hel del positiv feedback 
över hur det ser ut här i nya kommun-
huset, säger Anna Lindersson, adminis-
tratör i servicecenter.   

I början av sommaren flyttade administrationen in i det nya 
kommunhuset i centrum. Det centrala läget gör att servicen 

kommer närmare både medborgarna och lokalsamhället.

En titt i nya 
kommunhuset

FAKTA OM KOMMUNHUSET 
Antal våningar: 4 och entréplan 
Antal hissar: 1
Antal trappsteg: 108
Antal konferensrum: 17
Antal medarbetare: 130 
Ägare: Samhällsbyggnadsbolaget

TexT: sari Kyhälä foTo: Jens andersson

Högt i tak och gott om sittplatser för besökare i receptionen. Även en sittgrupp i en korridor kan 
fungera som arbetsplats en stund.
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Nykvarnsbon Patrik Norrman har skapat tecknade serier i 
över 40 år. I somras blev han klar med sitt drömprojekt – 
serieromanen Konrad och Kungen som blev verklighet 

tack vare en hängiven skara serieläsare.  

Porträttet

Patrik Norrman 
Familj: Jeanette och tre barn.
Det visste du inte om mig: 

Spelade i samma band som Peter Asplund en gång i tiden.
Favoritserie: Better Call Saul.

Favoritplats i Nykvarn: Den lilla gångvägen vid Åvägen.

Serievänner hjälpte honom 
förverkliga drömprojekt

TexT: Tia hellén foTo: Jens andersson

En slingrande skogsväg i utkanten av Nykvarn leder fram 
till villan där illustratören och serietecknaren Patrik 
Norrman bor och har sin arbetsstudio sedan fyra år 

tillbaka. Konstnärliga skisser, färgglada illustrationer och 
en katalog med över 4 000 seriesidor vittnar om en lång och 
framgångsrik karriär.

– Jag är förvånad över att jag fortfarande håller på med det 
här. Arbetet har gått med en dag i taget och plötsligt har det 
gått fyrtio år, säger Patrik Norrman och berättar att han fyllde 
60 år i våras.

Han har flera kända serier bakom sig, som den svenska 
humorserien Bacon & Egg och deckarparodin James Hund. 
Han har även illustrerat Bamse, Åsa-Nisse och 91:an Karlsson.

– Att skapa serier är ett utmanande och svårt hantverk med 
en större komplexitet än vad folk tror. Tio sidor till en serie-
tidning kan ta tre veckor att producera. De flesta tänker på 
serier som bilder men jag ser det mer som ett berättarmedium 
där text och bild i bästa fall stöttar varandra.

Intresset för att teckna började tidigt och Patrik Norrman 
läste, precis som många i sin generation, en hel del serier. Utnötta 
Kalle Anka, Asterix och Tintin som blivit lästa om och om igen.

– I slutet av 70-talet sålde vissa serier 100 000 exemplar per 
nummer. Nu är serierna mer självbiografiska och säljer man 
300 exemplar får man vara med i Kulturnytt i stället. Så tiden 
har gått ifrån serievärlden lite.

Under gymnasiet blev Patrik Norrman upptäckt av 
förlaget Semic, som gav okända talanger möjligheten 
att bli professionellt bedömda och publicerade mot 

betalning. Några år senare hade den tidigare hobbyn blivit 
hans yrke och inkomstkälla. 

– Många drömmer ju om att göra sin hobby till sitt jobb. 
När man väl får den förmånen är det viktigt att inte låta den 
nyfikenhet man en gång hade, gå förlorad. Man måste även 
ha någon form av tanke om hur man får försörjning. Att till 
exempel producera en sida på en dag.

Att Patrik Norrman har en särskild förmåga att skapa 
målande berättelser råder det inget tvivel om. Han har till-

delats Svenska Serieakademins pris Adamsonstatyetten och 
han får dagligen meddelanden från människor som har läst 
och berörts av hans serier.

– Jag arbetar ensam och lever i något slags vakuum rätt 
mycket. När jag skickar in mina serier tar det ett halvår innan 
de publiceras och sedan läser någon serien på tjugo minuter. 
Så det är klart att det är roligt att få uppskattning för det man 
gör, säger han.

Under pandemin förra året föddes idén om att ge ut en 
egen serieroman. En berättelse där en av huvudkaraktärerna 
är den odödliga apan Kung Markatta.

– Kung Markatta är en kinesisk figur som dök upp i tv-ru-
tan i en tecknad film när jag var liten och som har funnits 
kvar någonstans i bakhuvudet sedan dess. Så jag tänkte att 
jag skulle göra något med den.

Resultatet blev en 60-sidig serieroman om den autis-
tiske pojken Konrads möte med Kung Markatta – en 
utvecklingshistoria om två utsatta individer och deras 

relation till varandra. 
– Boken handlar om min lille son, som är Konrad i boken, 

och skildrar en period i livet då jag inte visste hur det skulle 
gå för honom eftersom han såg ut att ha förutsättningar som 
skilde sig från normen. I dag är han vuxen och har inga som 
helst problem, men upplevelsen finns kvar.

För att täcka kostnader för tryck och distribution vände sig 
Patrik Norrman till en crowdfunding-sajt, där en stor grupp 
människor kan skänka en mindre summa pengar till projekt 
de gillar och tror på. Intresset för att vara med och göra serie-
romanen till verklighet var stort och projektet nådde snabbt 
sitt mål och mer därtill.

– Jag hade ingen aning om vad jag kunde förvänta mig. Det 
var både roligt och rörande att så många ville vara med och 
bidra. Plötsligt, liksom från ingenstans, fick jag möjlighet att 
förverkliga ett drömprojekt.

Framåt är planen att ge ut fler serier på egen hand.  
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FINSKT
FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Suomenkieltä opistekelevat lapset ovat keväällä 
2021 kirjoittaneet kirjan Maaginen lähde äidinkielen 
opettajan Anneli Tikkanen-Rózsan johdolla. Kirjasta 
löytyy sekä suomalaisia satuja että suomen kielen 
oppia. Kirja painetaan syksyn aikana ja jaetaan oppi-
laiden perheille ja kirjastoon lainattavaksi.  

Satuja ja kielioppia

Tapaaminen Scanian entisen toimitusjohtajan Leif Östlingin 
kanssa oli ratkaiseva asia siihen että Väinö Vauhkonen päätti kir-
joittaa kirjan Eräs työmies työstänsä Scanialla. Östling oli esittele-
mässä omaa kirjaansa I backspegeln Veteraanien kultaklubilla 2019.

– Kysyin jos saisin kirjoittaa työstä lattialla vastapainoksi siihen 
että hän kirjoitti muistelmansa ylemmältä taholta. Tuskin olisi 
tullut tehtyä jos en olisi tavannut hänta, kertoo Väinö. 

Töitä hän teki ensin nokka-akseliosastoilla ja myöhemmin työka-
luhuollossa. Alkuaikoina työ oli raskasta mutta teknillisen kehityk-
sen vuoksi koneet alkoivat myöhemmin korvata ihmisvoimaa. 

– Työ tuli kevyemmäksi mutta vaatimukset olivat jo aika haas-
tellisia kun olin eläkeiässä. Lopuksi haluttiin enemmän koulutet-
tuja ihmisiä, työnjohtajiksi ainakin. Työnjohtajaksi pääsi aiemmin 
jos oli hyvä työmies, sanoo Väinö. 

Suomalaiset olivat enemmistössä alkuaikoina, noin 70 % 
Väinön arvion mukaan. Ruokasalin joka pöydässä puhuttiin 
suomea ja töitä pystyi tekemään vaikka ruotsintaitoa ei ollut koska 
työtehtävät olivat käsintehtäviä ja yksitoikkoisia. 

– Loppuvaiheessa suomea kuului vain yhdestä pöydästä mutta 
voi olla että toisen polven suomalaisista ei huomannut alku-
perää. Yhtiö muuttui enemmän kansainväliseksi ja vaadittiin 
englantia, sanoo Väinö. 

Osa syynä siihen että Nykvarnissa asuu niin paljon suomalai-
sia on muun muassa Scanian ja muiden paikallisten tehtaiden 
kultavuodet jolloin työvoimaa haettiin muista maista. Oli kätevää 
että suomalaiset poikamiehet saivat asua Scanian järjestämissä 
parakeissa lähellä tehdasta.

Väinö on asunut Nykvarnissa vuodesta 1977 lähtien ja nauttii 
eläkevuosista Taxingessa vaimonsa kanssa. Kirja on suomeksi ja 
löytyy sekä kirjastosta että nettikaupoista.  

Muistoja 
Scanialta 
1966-2009

Suomen kielen hallintoalue • Finsk förvaltningsområde

Minnen från Scania 1966–2009

Efter över 40 år på Scania bestämde sig Väinö 
Vauhkonen för att skriva en bok om sina upplevelser på 
företaget. Ett möte med förra vd:n Leif Östling var avgö-
rande för att boken, Eräs työmies, skulle bli verklighet. 

– Jag frågade om jag fick skriva en bok om hur det är 
att jobba på golvet till skillnad från hans memoarer I 
backspegeln från högre upp. Det hade nog inte blivit av 
utan mötet, säger Väinö. 

Han tror att cirka 70 procent av arbetskraften var 
finländare under den första tiden. I matsalen pratades 
det finska vid varje bord och trots att många inte kunde 
svenska fanns det jobb eftersom arbetet gjordes för 
hand och var monotont.

– På slutet hördes det finska endast vid ett bord men 
det kan vara så att andra generationens sverigefinnar 
försvann i mängden, säger Väinö. 

Att Scania och andra lokala industrier behövde mycket 
arbetskraft från andra länder är en del av förklaringen 
till varför det bor så många sverigefinnar i Nykvarn. 

Väinö har bott i Nykvarn sedan 1977 och njuter av 
pensionen tillsammans med sin fru i Taxinge. Boken 
är skriven på finska och finns på biblioteket eller att 
köpa på nätet.  
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En dag med ...
... Tuulikki Krekola, tf avdelnings-
chef för äldreomsorgen 

06.45 Kommer till jobbet och startar datorn. Jag 
läser inkommen e-post och åtgärdar det som behö-
ver göras innan personalen kommer till jobbet. Jag 
behöver komma tidigt för att hinna träffa persona-
len innan de går ut och jobbar eller åker hem och 
lägger sig efter sitt nattpass. 

07.30 Morgonmöte med hemtjänstpersonalen för 
att stämma av den kommande dagen. 

08.30 Möte med samordnarna för äldreboendet 
och hemtjänsten för att titta på helhetsperspektivet 
kring de äldre, diskutera bemanning, aktiviteter på 
Lugnet och annat.  

9.00 Möte med chefsgruppen inom vård- och 
omsorgskontoret för att kontrollera status på alla 
boenden vad gäller covid-19.

10.30 Visar en medarbetare hur hon kommer in på 
vårt videokonferensverktyg eftersom pandemin 
har gjort att vi behöver vara mycket mer digitala 
än tidigare. 

10.50 Kontakt med anhöriga, med personer som har 
hemtjänst och hyresgäster på äldreboendet. Vi vill 
ha god kontakt med alla runt omkring för att kunna 
ge den bästa servicen till hyresgäster och kunder. 
En sådan sak är till exempel att ge finsktalande 
service på deras eget språk i så hög grad som möjligt 
eftersom kommunen är ett finskt förvaltnings-
område. Även personalen kommer in med stort och 
smått från sin vardag. 

12.00 Äter lunch och tar en 10–15 minuters frisk-
vårdspromenad med hunden för friska upp hjärnan.

13.00 Läser in mig på ny information om covid-19. 
Skriver ett dokument med nya rutiner. All personal 
på Lugnet och i hemtjänsten använder skydds-
utrustning  och det är mitt ansvar att de gör det. 

14.00 Möte med vår sjuksköterskejour där vi tar 
upp samverkansfrågor. Andra veckor vid den här 
tiden har vi samverkansmöte med primärvården 
eller med myndigheten för äldreomsorg. 

15.00 Jag avslutar några rehabiliteringsärenden 
och har ytterligare kontakter med anhöriga och 
personalen. 

16.00 Stänger av datorn och går hem om inget har 
hänt som gör att jag måste stanna kvar ytterligare. 



19T U TA N  2 0 2 1T U TA N  2 0 2 118

 E-förslag hjälper dig påverka
Skulle du vilja sänka hastigheten på en väg i Nykvarn? Få bättre belys-
ning på en särskild plats? Eller har du en annan idé till politikerna om hur 
vardagslivet i Nykvarn kan bli bättre? Då kan du från den 30 september 
lämna e-förslag på kommunens hemsida där det publiceras synligt för 
alla. Förutom att lämna egna förslag kan du rösta på andras eller bara följa 
debatten. 

Varje e-förslag ligger på hemsidan i tre månader och samlar röster från 
kommunens invånare. Om förslaget når 50 röster eller mer så tas det upp 
till politikerna som beslutar om hur det ska hanteras vidare.

Om du behöver hjälp att lägga in ditt förslag, kan du vända dig till kom-
munens servicecenter.  

Dumpa inte 
trädgårdsavfall 
i naturen 
Många tror att de gör naturen en 
tjänst genom att lämna sitt träd-
gårdsavfall i naturen, men det är ett 
miljöbrott som kan leda till åtal för 
nedskräpning. Avfallet kan locka 
till sig skadedjur till din och din 
grannes trädgård. Dessutom tillförs 
näring till ett område som inte ska 
vara näringsberikat. 

Trädgårdsavfall hör hemma hos 
återvinningscentralerna.  

Snart börjar byggnationen av ett testlabb för framtidens 
elektrifierade fordon i Nykvarn. Det är en viktig satsning för fortsatt 
utveckling av fordonsindustrin i regionen och hela landet. 

SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB) är en så kallad 
testbädd (test- och demonstrationsmiljö) som ska bidra till att 
utveckla nästa generations hållbara innovativa lösningar för elbilar, 
lastbilar, bussar och andra elfordon, inklusive batteriutveckling. 

Ägarna Chalmers och Research Institutes of Sweden AB, RISE, 
bygger samtidigt två anläggningar till i Göteborg och Borås. Syftet 
är att ägarna tillsammans med staten och industriparterna Cevt, 
Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen ska göra Sverige världsle-
dande inom elektromobilitet.

– Det har gjorts ett intensivt arbete på senaste tiden. Detaljpro-
jektering av byggnaden är klar och upphandlingen ligger ute nu, 
säger Henrik Svenningstorp, VD SEEL.

Parallellt med upphandlingen planerar SEEL för den utrustning 
som ska finnas inuti huset. Nu inleds ett arbete med att synkroni-
sera byggnationen med leverantörernas tidplan så att utrustningen 
ska vara levererad och installerad innan verksamheten kommer 
igång till våren 2023. 

SEEL i Nykvarn kommer att ha fokus på två områden: forskning, 
provning och verifiering av batterier på cell-, modul-, och packnivå 
och provning av elektrifierade drivlinor, till exempel elmotorer, 
elektrifierade växellådor och axlar. Verksamheten riktar sig mot 
tunga fordon och kan prova elmotorer på upp till 1 megawatt. 

I Nykvarn byggs centret i Mörby.  Kommunen och Kilenkrysset 
AB bygger fastigheten som SEEL hyr i minst 15 år framåt.  

Center för 
elektromobilitet 
tar form

Hur är det att leva och bo i Nykvarns 
kommun? Det kan du berätta om ifall du 
medverkar i årets medborgarundersökning.  

Drygt 800 personer har slumpvis valts 
ut av Statistiska centralbyrån, SCB, för att 
svara på hur de upplever att det är att leva 
och bo i Nykvarn, vilket inflytande de anser 
sig ha, hur servicen fungerar och annat som 
rör kommunens verksamheter.

Om du är utvald kan du svara på enkäten 
via papper eller på webben. På webben finns 
enkäten även på engelska. Du kan också 
beställa pappersenkät på arabiska.

Insamlingen av svar via webben pågår till 
kl. 12:00 den 3 november. Om du använder 
pappersenkäten måste du posta brevet 
senast den 28 oktober. Resultatet från 
undersökningen redovisas i december.  

Under hösten har du som vårdar en anhö-
rig eller närstående chans att träffa andra 
i liknande situation, dela erfarenheter, få 
information och ta en fika. 

Träffarna vänder sig till tre olika grupper 
av anhöriga och hålls i konferensens lokaler 
på Mickael Winklers väg 9 (Nybos gamla 
lokaler). Ofta medverkar en inbjuden före-
läsare. Ingen föranmälan krävs.

Gruppträff för anhöriga med närstående 
boende på Lugnet hålls den 7 oktober, 11 
november och 9 december kl. 13.30-15.30.

Gruppträff för anhöriga med närstående i 
eget boende hålls den 14 oktober, 18 novem-
ber och 16 december kl. 13.30–15.30.

Drop-in öppet för alla anhöriga hålls den 
21 oktober, 25 november och 16 december 
kl. 17.00–19.00.

Kontakta kommunens anhörigkonsu-
lent Barbro Gripenstam på 08-555 011 62 
om du vill veta mer eller kanske boka ett 
enskilt samtal.  

9 och 23 
oktober 

Tyck till i 
medborgar-
undersökningen

Fiber till 
landsbygden 

Avtalet med Open Infra omfattar 
en större del av Nykvarns landsbygds-
områden och ska bidra till att många 
medborgare på landsbygden kan anmäla 
sig för att få anslutning. 

De berörda hushållen får under hös-
ten information om hur en fiberleverans 

går till och vad det kostar. Det kommer 
att finns en personlig kontakt för den 
som vill ha någon att prata med. Det 
finns också formulär med tillhörande 
information digitalt för den som hellre 
vill beställa fiber på det sättet.  

I höst kan invånarna på landsbygden i Nykvarn anmäla 
intresse för att installera fiber till sina fastigheter. 
Nykvarns kommun har tecknat avtal med fiber
leverantören Open Infra.

Träffar för 
anhöriga

Då kan du lämna ditt trädgårds-
avfall till gatukontoret på Norra 
Stationsvägen 24 mellan klockan 
10 och 13. Det finns personal på 
plats som hjälper dig vid behov. 

Du kan även beställa ett 
trädgårdsabonnemang för villa 
och radhus. Då får du ett separat 
sopkärl på 370 liter för kompost-
erbart material. Hämtning sker på 
onsdagar från mitten av april till 
slutet på oktober.  



På biblioteket
Sagostund: Tisdagar 14/9, 12/10, 9/11 och 7/12 kl 14.30. 
Välkommen på sagostund i biblioteket. Plats: Eriks rum. Fri entré
Böcker & te: Torsdagar 9/9, 7/10, 4/11 och 2/12 kl 14-15
Biblioteket boktipsar om författarna som kommer under hösten, andra nya 
och gamla favoriter samt filmade böcker för alla åldrar.
Plats: Eriks rum. Fri entré
Digihjälp: Torsdagar 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12 kl 13-15
Funderar du på hur digitala tjänster på surfplatta, dator eller smartphone 
fungerar? Här får du hjälp!

Samtliga föreställningar och författarbesök sker i Qulturum Sländan.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring smittskydd och 

säkerhet. Våra evenemang kan därför påverkas av nya restriktioner. Håll utkik 
efter eventuella ändringar i våra digitala kanaler!

Kalendarium

2/10
Faunan och jag – 
Dansföreställning
En dansföreställning från Rikstea-
tern om oss och djuren. Tycker du 
om djur? Är du rädd för djur?
Tid: 12.30. Ålder: 6–10 år. Fri 
entré, biljetter finns att hämta från 
20 september på biblioteket

4/10
Karin Smirnoff – 
Författarbesök
Karin Smirnoffs debutroman 
Jag for ner till bror nominerades 
till Augustpriset 2018 och de två 
följande böckerna i hennes trilogi 
från Norrland har väckt stor 
uppmärksamhet.
Tid: 18.30. Fri entré, biljetter 
finns att hämta från 20 september 
på biblioteket

14/10
Stress och coping – att 
hantera livets påfrestningar. 
Föreläsning på finska. Tid: 18.00. 
Fri entré.

15/10
Lars Priebe och Karolina 
Fredriksson – Lunchmusik
Sommarens allsångspar är tillbaka 
för en lunchkonsert.  lunchkon-
sert med musikaliska pärlor från 
klassiska filmer.
Tid: 12.00. Fri entré, biljetter 
finns att hämta från 4 oktober 
på biblioteket

23/10
Bland drakar och dragqueens – 
Sagostund för barn
En sagoläsning, skapad av författaren 
och konstnären Petter Wallenberg, som 
på ett färgsprakande sätt visar barn att 
man får vara som man vill. Tid: 11.00 
och 12.30. Fri entré, biljetter finns att 
hämta från 11 oktober på biblioteket.

Mattias Gardell – Författarbesök
2020 romandebuterade Mattias 
Gardell med en politisk thriller om 
våld och vårdskandaler. Parabellum är 
den första boken i en serie om krimi-
nalkommissarierna Maria Paz och 
Arne Johansson. Tid: 18.30. 
Fri entré, biljetter finns att hämta från 
15 oktober på biblioteket

25/11
Mindfulness 
Föreläsning på finska. 
Tid: 18.00. Fri entré.

26/11
God insikt ger vacker utsikt – 
Lunchmusik
Om längtan, om att kunna göra val, 
om att kunna flyga, om att våga, om 
att hitta en bra utsiktspunkt för att 
se lite längre. Med Lotta Köhlin, 
Lena Lindell, Bo Lindell. Tid: 12.00. 
Fri entré, biljetter finns att hämta 
från 15 november på biblioteket.

11/12
Kasta loss – Cirkus/teater
Hur skulle det kännas att vara ensam 
på en båt i ett stort hav utan land i 
sikte? Av och med Angela Wand.
Ålder: från 7 år och uppåt. Tid: 
12.30. Fri entré, biljetter finns 
att hämta från 29 november på 
biblioteket.

28/10

10/11
Smulor av ord
Poesikväll på finska.
Tid: 18.00. Fri entré.

18/11
Nina Wähä – Författarbesök
Nina Wähä var nominerad till 
Augustpriset 2019 för sin familje-
roman Testamente som inte liknar 
något annat.
Tid: 18.30. Fri entré, biljetter finns att 
hämta från 5 november på biblioteket.
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