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Ledare

Inför mitt första chefsjobb i en kommun fick jag 
en bok av min dåvarande kommundirektör. Han 
sa någonting i stil med ”den här ska du läsa nu 

när du blir chef”.

Boken var Konsten att vara snäll, skriven av Stefan 
Einhorn som intervjuas i det här numret av Tutan. 
I den lärde jag mig att snällhet inte är något som 
handlar om att alltid vara till lags. Utan om att vara 
modig och kunna säga ifrån och ibland ta obe-
kväma beslut. Det kan vara just det beslutet som i 
det långa loppet visar sig bli det snällaste för din 
organisation – om vi nu talar om chefsrollen. 

I övriga delar av livet kan ett sådant mod att säga 
ifrån få oväntade och goda konsekvenser. För dina 
medmänniskor och närmaste eller kanske för 
någon helt annan. 

Jag har försökt följa det där enkla – och samtidigt 
så svåra – budskapet. Om jag lyckas? Det får andra 
avgöra. Ifall det ens går att avgöra. Det knepiga och 
intressanta är ju att vi aldrig kan veta vilka konsekven-
ser vårt agerande får på lång sikt. Vi får helt enkelt lita 
på magkänslan och göra det som känns rätt. 

Någon som verkar ha rejält bra magkänsla är Meta 
Broddare som vi intervjuar i det här numret av 
Tutan. Hon lämnar sitt jobb inom polisen, startar 
#metoo-upprop, flyttar hem till ett gammalt 
skolhus utanför Nykvarn, startar odlingar, snidar 
träbestick och öppnar dörren för vandrare. Det är 
inte bara projektledning på hög nivå. Det är rejäla 
portioner mod.

Apropå magkänsla (ursäkta mitt försök till ordvits) 
så är jag full av beundran inför vår fantastiska 
personal i köken. Sammanlagt sju finalplatser i två 
nationella tävlingar! Det borde vara rekord. Det är 
bara att gratulera elever på skolorna och seniorer 
på Lugnet som får mat från några av Sveriges bästa 
offentliga kök. 

En annan rolig händelse vi rapporterar om i Tutan 
är att bygget av nya centrum tar fart igen. Var-
ken du eller jag är antagligen särskilt förtjusta i 
avspärrningar och bullriga transporter. Men i det 
här fallet var det faktiskt välkommet. Nu händer 
det något och det finns en plan för arbetet framåt. 

För övrigt kan jag konstatera att det varit invig-
ningarnas höst. I oktober invigde vi nya Lillhaga 
förskola. I november Furuborghallen, kommun-
huset och en ny etapp på vårt stora logistik- och 
industriområde, Mörby 5. Och i början på 2022 
sätts spaden i marken för SEEL, en avancerad test-
bädd för eldrivna fordon som vi hoppas och tror får 
stor betydelse i framtiden. 

Den allra närmaste framtiden är däremot något 
annat: Helg och nytt år. Med alla slags klappar, 
firanden och tid för våra närmaste.  Jag hoppas du, 
precis som jag, tar chansen att bara vara. Så jag 
passar på att önska en härlig helg och tackar för ett 
spännande och intensivt 2021! 

Vi syns i Nykvarn!
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Tema: Snällhet

Hur snäll är du 
egentligen?

Till julen ska vi vara snälla, brukar det heta. Men vad betyder 
det egentligen att vara snäll? Och hur snäll är tomten – egentligen? 

Tutan dyker ner bland snällhet, snälltåg och mindre snälla tomtevänner. 

TexT: eva Thelander, FoTo: Jens andersson, IllusTraTIon: PaTrIk norrman

Snälla barn och tomtar hör julen till. Men 
egentligen ska vi vara lika snälla året om, 
enligt snällhetsexperten Stefan Einhorn.

Finns det några snälla barn här?
Snart bultar den välkända skäggiga gubben i röd dräkt 
på småbarnsfamiljens dörr. Men varför ska barnen vara 

snälla? Och hallå – ska inte också vuxna vara snälla? Eller är 
det något gulligt som hör barndomen till? Något vi skalar 
av oss under puberteten och ersätter med egenskaper som 
”drivande”, ”charmig”, ”målinriktad” och andra vuxna ord?
Nej. Absolut inte.

Svarar en av landets mest kända snällhetsexperter, profes-
sorn, överläkaren, författaren Stefan Einhorn. För några år 
sedan blev hans bok ”Konsten att vara snäll” en storsäljare 
som översattes till 19 språk.

Snälla ska vi vara hela livet och hela tiden, menar han.
Fast med ”snäll” menar han betydligt mer än en kon-

flikträdd och ständigt leende figur. Snällhet är enligt Stefan 
Einhorn samma sak som medmänsklighet och godhet. En 
snäll person är någon som vill göra gott. Och i grunden är 
många människor snälla, menar han. Även om vi inte tänker 
på det.

– Tänk så många interaktioner du möter på en dag – i 
familjen, på trottoaren där du ler mot en okänd, i busskön när 
du pratar med en annan som väntar. Vi ger komplimanger, 
släpper före i kön, är generösa på olika sätt. 

Enligt Stefan Einhorn visar undersökningar och veten-
skapliga experiment att generositet, samarbete, empati, gott 
omdöme, reflektion och godhet lönar sig. Snällheten är något 
som ligger i den mänskliga naturen. Och varje dag är full av 
tillfällen att göra något extra för varandra. 

– Vi kan alla göra något. För dem som står oss nära. För dem 
vi är bekanta med. För våra arbetskamrater. För alla vi möter. 
Vi har ett val och eget ansvar, menar han. 

Finns det inte en risk att vi blir överkörda, uppätna och 
nerklubbade om vi är snälla? Hur gör vi med personer som 
utnyttjar andras godhet?

– För att kunna vara snäll måste du också vara snäll mot 
dig själv. Det är som syrgasmasken i flygplanet. Du måste själv 
kunna andas innan du kan ge syre till andra. Om du går på 
knäna kan du inte hjälpa någon, förklarar Stefan Einhorn. 

Snäll är alltså inte samma sak som att vara vek eller svag. 
– Här måste omständigheterna avgöra. Vi får prata, markera 

gränsen för åtagandet. Kanske till och med avbryta kontakten 
om den tär för mycket. Men försöka göra så mycket vi kan för 
att inte skada relationen i sig. 
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Samtidigt, upplever han, går gränsen för vad vi 
förmår ofta mycket längre bort än vi tror. 

– Det finns de som säger att de alltid ställt upp för 
andra, men nu ska de börja tänka på sig själva. Enligt 
min uppfattning är just de personerna sådana som 
inte ställt upp. Vi klarar mer, vi kan ge mer än vi tror.

Snällhet kräver mod, integritet och omdöme. 
Mod att våga säga till den nya kollegan att många 
undviker honom för att han luktar så mycket svett. 
Integritet att inte nicka bifall åt en enstaka person 
som skapar dålig stämning genom fördomsfulla och 
aggressiva uttalanden.

Även om de flesta antagligen inte ser sig själva som 
direkt onda så kan det ändå vara lätt att smita undan 
det egna ansvaret. Tro att det är någon annan som 
borde prata med en arbetskamrat som verkar må 
dåligt. Som ringer upp en bekant som drabbats av 

en anhörigs bortgång. Stefan Einhorn kallar det för 
”nånannanismen”. 

– Det är bara ett sätt att försöka slippa utföra en 
god gärning. ”Nån annan” kan lika gärna vara du själv. 

Men hur vet vi vilket agerande som är bäst? Det gör 
vi inte. Det är faktiskt omöjligt att förutse alla konse-
kvenser av våra handlingar, eftersom de är oändliga.

– Ibland kan vi hamna i situationer där det är 
svårt att avgöra hur vi ska göra för att få den bästa 
konsekvensen. Det är en konst att se möjligheter och 
konsekvenser. Ingen behärskar den till fullo. 

Ett kort möte med en främling där vi uppträder 
på ett medmänskligt sätt kan påverka den perso-
nen mer än vi anar. Och det kan i sin tur få följder 
vi aldrig får kännedom om. Ett bra föredöme – i 
familjen, i skolan, på arbetet – kan uträtta stordåd 
för omgivningen. Ett snällt och gott beteende kan 

ge upphov till mängder av ringar på vattnet, hävdar 
Stefan Einhorn. 

Det finns ibland skällsord om personer som 
uppfattas som snälla. Att de är godhetsknarkare och 
bara är generösa av egoistiska skäl.

– Godhetsknarkare är vi alla i så fall, säger 
Stefan Einhorn.

Att goda gärningar sprider värme inombords, ger 
uppskattning tillbaka och hjälper oss undvika kon-
flikter spelar ingen roll alls. Vi har all rätt i världen 
att vara goda av egoistiska motiv, menar han. 

– Det viktigaste är att vi faktiskt gör något.
Av det skälet dissar han uttrycket ”det är tanken 

som räknas”. ”Jag ringde dig aldrig när du var ledsen 
men jag tänkte på dig”. ”Jag hade velat ge dig en 
finare present på din födelsedag men hann inte till 
rätt butik”. 

Tema: Snällhet

Helena Isaksson
Nykvarnsbo och evenemangansvarig 

En modern version av snäll är att ha en god ton i sociala 
medier och att inte skriva elaka eller otrevliga saker till 

andra. Jag tycker också att snäll kan vara någon som är osjälvisk 
som försvarar andra när det händer något.

Snällhet är en grundregel hos mig som jag försöker föra vidare 
till andra. Min hund Adele är väldigt snäll.

Vad betyder snäll för dig?

– Det är inte tanken som räknas. Det är alltid 
handlingen som räknas, slår han fast. 

Snällheten vinner i längden, menar Stefan 
Einhorn. Den är som en naturlag. Det du ger får du 
tillbaka. Kanske inte samma dag eller från samma 
person. Utan från ett annat håll.

– Snällhet är en form av intelligens som ger 
utdelning, medan den som inte är snäll går miste 
om betydligt mer än ett uteblivet besök av tomten 
på julafton.

Just det. Jultomten och de snälla barnen. Nej, den 
snällheten har inte så mycket gemensamt med Stefan 
Einhorns definition.

– Att kräva snälla barn är nog bara ett sätt för vuxna 
att muta till sig lite lugn och ro, konstaterar han. 

Däremot finns det en viss sanning i att vi blir 
snälla av pepparkakor. 

– Egentligen gäller det alla kakor. Det finns en 
undersökning som visar att studenter som studerade 
på ett bibliotek var mer villiga att hjälpa andra i sin 
närhet om de hade fått en kaka. När de blev generöst 
bemötta så blev de i sin tur mer generösa mot andra.

Ännu en illustration av att en liten gest av med-
mänsklighet generar ännu mer snällhet tillbaka.

Så, varsågod Nykvarnsbo, här har du en chans att 
sprida lite vardagsgodhet. Ta med kakburken ut och 
skänk några pepparkakor till den du möter!  

– Att kräva snälla barn 
är nog bara ett sätt för 

vuxna att muta till sig lite 
lugn och ro

Hans Walmstedt
Nykvarnsbo och pensionär 

Under mina 81 år har snällhet handlat om att visa respekt för 
mina medmänniskor. Jag vill vara hygglig utan att känna mig 

mesig men det är svårt. Det är en balansgång mellan att vara för 
snäll och att bli överkörd. För att kunna vara snäll mot andra måste 
vi börja med oss själva. Det glömmer nog de flesta bort, att vara 
snälla mot sig själva också. Det gäller att tro på sig själv, så som man 
tror på andra. Jag tycker att vi Nykvarnsbor ska fortsätta att hälsa 
på varandra. Det är trevligt. 
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Finns det några snälla barn? Egentligen är det inte tomten som ska undra. Frågan 
ställdes från början av tomtens elaka följeslagare Krampus som i flera mellaneuro-
peiska länder var Sankt Nicolaus följeslagare ända in på 1900-talet. Krampus var 
en fruktansvärd gestalt som liknade djävulen själv. Han bar på en korg som han 
stoppade de elaka barnen i. Senare åt han upp dem. 

I Sverige hade vi ingen Krampus. Däremot en julbock, också det en vanlig bild av 
djävulen. Under 17- och 1800-talen gick utklädda processioner genom byarna och 
med i sällskapet fanns en figur utklädd till getabock. Han bräkte och skrek, samti-
digt som någon bultade på husets dörr tills de boende öppnade. Då passade någon på 
att slänga i en träbit eller en trädocka in genom dörren. Troligtvis är detta upprin-
nelsen till ordet ”julklapp”. 
Källa: Nordiska museet

Snälla tåg, finns det? Det många 
inte vet är hur Snälltåget fick 
sitt namn. Namnet kommer 
ursprungligen från tyskans ”Sch-
nellzug” som betyder snabbtåg. 
Källa: Wikipedia, NE

Snälla tåg 
och feltolkningar 

Tomtens elaka följeslagare  

Hur snäll är egentligen tomten? Ja, det beror på vilken tomte du tänker på.
Den glada, skäggiga och rödklädda tomten vi brukar se i dag är en amerikaniserad 

variant av det katolska helgonet Sankt Nicolaus (Santa Claus) – ursprungligen en 
biskop som levde i staden Myra i nuvarande Turkiet på 300-talet.

Sankt Nicolaus förknippas med godhet och givmildhet. I många europeiska länder 
får barnen därför presenter till hans minne den 6 december. 

I svensk folktro fanns däremot en annan tomte, en liten gråklädd och tjurig farbror 
som bodde i närheten av ladugården och ville bli belönad med gåvor. Om han inte fick 
sin gröt vid jul blev han riktigt sur. Därifrån fick vi traditionen att ställa ut lite gröt 
vid husknuten på julafton. Den svenska konstnären Jenny Nyström kopplade i slutet 
av 1800-talet samman den småväxta och buttre gårdstomten med julfirandet. Han 
fick en röd luva, blev lite snällare och mer lik den vanliga jultomten. 
Källa: SvD Junior, Nordiska museet
Bild: Jenny Nyströms version av tomten.

Tomten är inte alltid snäll 

Har du någon gång känt press 
från din chef? Forskning visar att 
om mår vi bra på jobbet blir vi 
gladare och presterar bättre. Din 
chef kan bidra till det genom att 
visa omtanke och snällhet i sitt 
ledarskap. Att leda med värme för 
att bygga tillit till sina anställda 
är mer effektivt än att vara hård 
och distanserad. Bemöt anställda 
med medkänsla och de får en 
positivare självbild och engagerar 
sig mer i sina jobb. 
Källa: framfot.se

Snälla chefer 
vinner i längden 

Ingen jul utan pepparkakor! Det 
här receptet på finaste peppar-
kakorna har vi fått från Åsa 
Fimmerstad på Taxinge slott. Det 
är hennes mormor som brukade 
baka pepparkakor så här: 

Ingredienser
300 gram 
strösocker
200 gram smör 
1 dl kallt vatten 
1 msk kanel 
1 msk gul sirap 

0,5 msk nejlikor 
0,5 msk inge-
fära 
0,5 msk bikar-
bonat 
0,5 kg vetemjöl 

Rör ihop alla ingredienser men 
spara lite mjöl till utbakningen av 
kakorna. Grädda i 175 grader i 5-10 
minuter. Ät och bjud! 

Snälla 
pepparkakor

Avspärrningar och schakt-
maskiner brukar inte upplevas 
som särskilt positiva inslag i 

gatubilden. Men för många Nykvarns-
bor är stöket välkommet. Det betyder 
att centrumbygget är igång igen. 

Arbetet med att omvandla Nykvarns 
centrum startade 2015 när vatten- och 
avloppsledningar, elledningar och 
bredbandsledningar lades om. Ett par 
år senare var den nya vårdbyggnaden 
klar och därefter byggdes stadsradhus, 
parkeringsgarage och lägenhetshus med 
bostadsrätter och butiker.

Därefter stod det still. Kommunen 
var inte överens med fastighetsinves-
teraren Slättö som tog över centrum 
i slutet av 2020 tillsammans med 
bostadsutvecklaren Sveaviken bostad. 
Tvistefrågan gällde de planerade lägen-
heternas storlek och parkeringsmöj-
ligheterna i den etapp som stod på tur. 
Diskussionerna och förhandlingarna 
drog ut på tiden. 

Tills i våras när parterna kom överens 
om fördelningen av en- respektive 
tvårummare och antal parkerings-
platser. Bygglovsansökan för totalt 

279 lägenheter och garage, butiks- och 
restauranglokaler skickades in.

Under hösten började tunga maskiner 
åter röra sig innanför två avspärrade 
områden i centrum. Slättö hade fått 
ett så kallat marklov, alltså tillstånd att 
schakta och jämna ut marken. 

Bygglov för första etappen av det fort-
satta centrumbygget beviljades slutligen 
vid ett extra insatt möte i bygg- och 

miljönämnden i november. Trots uppe-
hållet hoppas Slättö och Sveaviken med 
entreprenadbolaget Moko att de sex 
kvarter som återstår i centrumplanerna 
ska vara klara sommaren 2024.

– Vi är otroligt glada att få köra igång 
projektet och att vi nu kan fokusera 
framåt med full kraft. Vi har en god 
dialog med kommunen och upplever 
att vi jobbar tillsammans för att det här 
ska bli så bra som möjligt. Det är alltid 
utmanande att bygga i stadsmiljö, men 
vi är övertygade om att slutresultatet 
kommer att uppskattas, säger Slättös 
investeringschef Staffan Unge. 

För kommunens del är 
starten välkommen.
– Vi är mycket nöjda med att bygget 
kommer igång och ser fram emot ett 
nytt och ändamålsenligt centrum för 
medborgare och verksamheter. Vi 
tycker att den plan med etappindel-
ningar som Slättö presenterat är bra 
och vi har en god dialog. Det borgar 
för att bygget ska fungera väl, säger 
kommunens näringslivs- och exploate-
ringschef David Schubert. 

Äntligen. Det är nog den vanligaste reaktionen. 
Nu tar byggnationen i centrum fart igen efter tre års uppehåll.  

Nystart för centrumbygget

ETAPP 1: Kvarter 4, 5, 6 och 7. Tre 
hus längs åsen med parhus bakom 
och ett punkthus mot torget. 182 
lägenheter och butiks-/restau-
ranglokaler. Ica flyttar in i kvarter 
4, Systembolaget i kvarter 5. 
Bygglov beviljades i november.
ETAPP 2: Kvarter 3. Två hus 
med 38 lägenheter och 
underjordiskt garage. 
ETAPP 3: Kvarter 8. Ett hus 
närmast Hökmossvägen med 
59 lägenheter. 
Det höga tornet, Kampanilen, 
som fanns med i de ursprungliga 
planer na, ingår inte i de aktuella 
projekten, utan ska utredas vidare.

TexT: Thelander, IllusTraTIon: ossIan Tove, moko aB

Läs mer: www.nykvarn.se
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Utmaningar och ljusglimtar under pandemin 

Inställda event, arbete på distans och akut materialbrist. Pandemin har inneburit 
betydande förändringar för många Nykvarnsföretag. Tutan har ställt tre frågor 

om omställningar, viktiga lärdomar och efterklokheter.

TexT: TIa hellén, FoTo: Jens andersson

Tutan träffar Emma Sennebäck 
Andersson, rektor på Praktiska 
gymnasiet och egenföretagarna 

Joakim Sandblom, vd på Pergola och Sara 
Gisslén, trädgårdsmästare på Smeng 
Trädgård. Alla har de tvingats genomföra 
snabba förändringar under pandemin 
och ställa om hela eller delar av verksam-
heten för att möta den nya verklighet 
som pandemin förde med sig. Trots tuffa 
utmaningar finns det även en hel del 
ljusglimtar.

Vilka förändringar gjorde du när 
pandemin slog till?
Emma Sennebäck Andersson: Vi gick över 
till fjärrundervisning från en dag till en 
annan. Eleverna fick två studiedagar då 
vi förberedde lärarna på bästa möjliga 
sätt så att de skulle känna sig moti-
verade att köra igång online. Vi hade 
precis skaffat nya datorer till eleverna, 
vilket gjorde att vi snabbt kunde ställa 
om. Eleverna var dessutom vana vid 
att arbeta i de digitala plattformar vi 
redan hade. Under pandemin har vi 

haft dagliga morgonmöten med lärarna, 
diskuterat de frågor som dykt upp och 
stöttat och hjälpt varandra på bästa 
möjliga sätt.

Joakim Sandblom: Vi tillverkar uterum 
av aluminium och när pandemin slog 
till arbetade vi nästan helt uteslutande 
med hotell och restauranger och det 
var ju en av de branscher som snabbast 
gick i botten. Det blev tvärstopp, så vi 
blev tvungna att snabbt ställa om och 
fokusera på privatsidan i stället. Det 
som hjälpte oss var att många spende-

Olika branscher men delvis liknande erfarenheter. Joakim Sandblom, Sara Gisslén och 
Emma Sennebäck Andersson reflekterar över pandemin.

rade mer tid i hemmet och gärna ville ha 
det fint omkring sig. Vissa behövde även 
mer plats och insåg att ett uterum kan 
vara bra att sitta och arbeta i. Många 
är beredda att investera mer i sina hem 
nu och jag tror att det på sikt kommer 
att göra att människor mår bättre. Att 
man uppskattar sitt hem, den svenska 
sommaren och att resandet minskar.

Sara Gisslén: Jag minskade min 
snittblomsproduktion i den mån det gick 
eftersom efterfrågan minskade. Jag sät-
ter vårlökarna redan i oktober och frösår 
blommor i februari och mars så för mig 
är det svårt att göra snabba förändringar. 
I stället för att plocka ihop buketter till 
bröllop och event gjorde jag en hel del 
födelsedags- och gåbortbuketter som 
mina kunder kunde hämta upp utanför 
odlingen och betala med Swish för att 
undvika direktkontakt. Under en period 
valde jag även att utöka min procent som 
anställd trädgårdsmästare. Det kändes 
tryggare än att vara egen. Så man kan 
säga att mitt egenföretagande har fått stå 
tillbaka lite på grund av pandemin. 

Vad har du lärt dig av pandemin?
Emma Sennebäck Andersson: Vi har väl 
lärt oss att hantera de digitala verk-

tygen ännu bättre och har bra rutiner 
om något liknande skulle hända igen. 
Tidigare hade vissa lärare uppgifter 
på papper men nu körs allt digitalt. Är 
man sjuk hittar man allt som görs under 
dagen digitalt. Genom fjärrundervis-
ningen på våren nådde vi ut till alla 
elever, även hemmasittare och vi märkte 
att deras närvaro ökade markant under 
den här perioden samtidigt som deras 
betyg blev bättre. De tystlåtna eleverna 
glänste under fjärrundervisningen 
eftersom de hade lättare att göra munt-
liga uppgifter inför läraren när de satt i 
sin trygga hemmiljö. Det är kul! 

Joakim Sandblom: Att man alltid 
måste vara redo för förändringar och 
anpassa den verksamhet man bedriver 
efter omgivningen. Man måste även 
vara snabb på att hitta alternativa 
lösningar och inse hur fort denna typ 
av händelser kan drabba företag rent 
ekonomiskt. Det är faktiskt först nu 
vi verkligen märker av att världen 
stängde ner för drygt ett år sedan. 
Flera av de råvaror och komponenter 
som vi behöver för att kunna leverera 
våra uterum är slut i hela världen och 
priserna är skyhöga. 

Med facit i hand, är det något du hade 
velat göra annorlunda?
Sara Gisslén: Om jag hade fortsatt att 
bara vara egen hade jag behövt arbeta 
mer digitalt med workshops, rådgivning 
och planering och fundera kring hur 
jag kan nå ut till min blomstervärld på 
andra sätt än genom fysiska möten. För 
samtidigt som efterfrågan på snitt-
blommor minskade, ökade intresset 
för trädgård och odling. Jag tror att 
medvetenheten kring miljön har ökat 
och jag hoppas att folk har fått en större 
medvetenhet även för närodlade växter. 

Emma Sennebäck Andersson: Faktiskt 
inte. Allt har gått väldigt smidigt och jag 
vill ge en stor eloge till lärarna och elev-
erna för att de hanterat det så bra. Men 
det är klart att vi fått styra upp eleverna 
lite och påminna om att de ska vara 
pigga och påklädda när de är online.

Joakim Sandblom: Ja, jag borde ha 
anställt de tre personer jag anställde 
i somras redan i december förra året, 
för att hinna med allt som skedde 
under våren. Men det är ju alltid lätt 
att vara efterklok. 

”Det blev tvärstopp, så vi 
blev tvungna att snabbt 

ställa om och fokusera på 
privatsidan i stället” 

Joakim Sandblom
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Maja Lunde:  
Världens bästa gäng – 
Snäll, snällare snällast (Natur & Kultur)

På skolan ska alla elever hjälpas åt med att samla in pengar till 
behövande barn. Men när kompisarna i gänget upptäcker att 

populära Markus och Cornelia tjuvstartat sin insamling en vecka 
för tidigt, väcks Helenas tävlingsinstinkt. Hon bestämmer sig för att 
deras gäng ska vinna. Nu gäller det bara att komma på en plan och bli 
snällast. Passar för 9-12 år. 

Sanna Borell:   
Klappa snällt (Opal)

Tre små flickor anser att de är stora. När de leker är de därför i det 
stora huset på lekplatsen, inte det lilla som de tycker är för små 
barn. De vet att man ska vara snäll, och klappar katter snällt, men 

när pojken Börje förstör för dem och vill ha deras godis och vara i det 
stora huset, blir de inte glada. Sannas bilderbok tar upp att det inte alltid 
är så lätt att vara snäll, även om man gör sitt bästa. Att det är okej att 
säga ifrån och att de som är mindre än en själv kan vara jobbiga. 

Lästips för 
snällt julmys

Hämta barnen – eller satsa på en egen lässtund. Kryp upp i soffan och njut av berättelser om 
kvinnoöden under krig eller klassiska romaner om snällhetens kraft att förändra. Biblioteket tipsar.

Charles Dickens: 
En julsaga (Modernista)

Charles Dickens klassiska julsaga kom ursprungligen ut 1843 
under namnet ”En spökhistoria vid jul”. 2017 gav Modernista 

förlag ut boken anpassad för barn från cirka tio år, vackert illustrerad 
av österrikiska Lisbeth Zwerger. Berättelsen handlar om den elake och 
girige affärsmannen Ebenezer Scrooge. Natten mellan julafton och 
juldagen uppsöks han av tre andar. På olika sätt beskriver de hur hans liv 
och livet efter detta kommer att bli om han inte bättrar sig. Scrooge får 
en tankeställare. 

Kristin Fägerskjöld:    
Klar himmel (LB Förlag)

En historisk roman om tre kvinnoöden under andra världs-
kriget som utspelar sig i Sverige och England. Kvinnorna vill 

göra en insats under pågående krig och deras liv kommer därmed att 
förändras, men på olika sätt. Hur allt hänger ihop får sin upplösning 
60 år senare. Ett brev spelar stor roll för handlingen, ett brev som 
kommer fram alldeles för sent. En fantastisk bok för dig som också 
älskar berättelser som utspelar sig under andra världskriget. 
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I början av november åkte ett glatt 
gäng från Furuborgskolan och 
Lugnets äldreboende till White 

Guide-finalen i Helsingborg. Nykvarns 
kommun var nominerad i hela sex 
olika kategorier, bland annat som årets 
måltidschef, årets hållbara skolmats-
kommun och årets seniorkock.

– Det är riktigt kul att en så liten 
kommun som Nykvarn är nominerad i 
så många olika kategorier. Jag är så stolt 
över hela måltidsenheten och medar-
betarnas otroliga engagemang, säger 
biträdande måltidschef Sofie Hanson.

Konkurrensen var som alltid tuff 
och även om det inte blev någon vinst 
i årets upplaga av White Guide är de 
många nomineringarna ett bevis på 
att Nykvarns kommuns måltidsenhet 
tillhör landets bästa.

Bara några dagar senare var det dags 
för den prestigefyllda skolmattävlingen 
Arla Guldko. Denna gång var det Lillha-
gaskolans kök som tävlade i kategorin 

Årets bästa matglädjeskola. Det var 
första gången ett skolkök från Nykvarn 
gick hela vägen till finalen där de slutade 
på en andra plats.

– Det är alltid lika roligt och hedrande 
när något av våra kök nomineras. Och 
särskilt roligt blir det när det är en 
tävling vi aldrig kommit till final i förut. 
Det är ett kvitto på att vår måltidsenhet 

fortfarande utvecklas och ständigt blir 
bättre, säger Sofie Hanson. 

– Det känns fantastiskt att vi tagit 
oss så här långt! Jag är så stolt över hela 
vårt arbetslag som med ett brinnande 
engagemang jobbar hårt för vårt inklu-
derande måltidskoncept – hos oss ska 
det finnas något för alla, säger Cecilia 
Adrian från Lillhagaskolans kök 

Syftet med tävlingarna White Guide 
Junior och White Guide Senior är att 
lyfta fram allt det goda som görs på 
förskolor, skolor och seniorboenden 
runt om i Sverige. Drygt 250 förskolor, 
skolor och seniorboenden har testats 
under året.

Arla Guldko,”matbranschens Oscar”, 
är ett initiativ från Arla för att hylla 
vardagshjältarna i köken. För köken blir 
tävlingen en utvecklande resa och en 
chans att visa upp yrkesstolthet och det 
fina arbete som görs. 

Kommunens måltidsenhet producerar mat i toppklass för seniorer och elever. 
I år var enheten nominerad i sex olika White Guide-kategorier och gick för första 

gången till final i den prestigefyllda skolmatstävlingen Arla Guldko. 

Nomineringsregn över Nykvarns kök 

DE HÄR WHITE GUIDE- 
NOMINERINGARNA 
FICK NYKVARN: 
Årets måltidschef – 
Jeanette Andersson, måltidschef
Årets seniorkock, 
Årets seniormåltid –  
Håkan Malmsten, köksmästare 
på Lugnets äldreboende 
Årets skolrestaurang – 
Furuborgskolan 
Årets skolmatsrätt – 
Furuborgskolan 
Årets hållbara skolmatskommun

TexT: agnes WesTBerg, FoTo: Jens andersson
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Meta Broddare är en mästare på att dra i gång projekt. Den före detta polisen 
föreläser och utbildar inom konflikthantering och medling, håller höns, odlar, 

poddar, inhyser vandrare och tillverkar örtsalt och brukskonst. Projekten blir ofta 
större än vad hon tänkt. Som ett inlägg i sociala medier som sedermera blev en 

bok som lämnades över till justitieministern med krav på förändring.   

Porträttet

Meta Broddare 
Senaste projektet: Samla regnvatten till sommarens bevattning.

Lyssnar helst på: P2 och podden Över min döda kropp.
Favoritplats i Nykvarn: Min trädgård.

Det visste du inte: Det går fint att odla persikor, 
ätbara valnötter och äkta kastanj i Nykvarn. 

Metas många projekt 

TexT: TIa hellén, FoTo: Jens andersson

Meta Broddare och hunden Knappen möter mig i 
en vildväxande trädgård i vinterdvala framför ett 
rött tvåvåningshus någon mil väster om Nykvarn. 

Huset byggdes i början av 1900-talet och var fram till 
1940-talet bygdens skola och är sedan två år tillbaka Meta 
Broddares hem. Ett hem hon gärna delar med andra.

– Jag vill att mitt hem ska vara en plats där människor kan 
prova på allt det jag själv gör. Som att odla, baka bröd, köra 
med motorsåg eller gå en kurs. För man bygger sitt självför-
troende av att lära sig nya saker, säger hon.

Hur många parallella projekt Meta Broddare ägnar tid åt just 
nu vet hon inte. Hon har en förkärlek för att dra i gång saker 
och förvandla enklare vardagsbestyr till större händelser.

– Jag lagar hellre tio lunchlådor och bakar sex limpor till fler 
än bara en till mig. Ska jag odla morötter vill jag inte odla lite. 
Jag vill odla fyra kvadratmeter men det kan jag inte äta själv. 
Då får folk komma och plocka.

Det syns att det ofta råder full aktivitet i det ombonade köket. 
På köksbänken står skålar med egenodlade grönsaker, i en tork-
ugn ligger rödbetsblast som ska bli till örtsalt och en samling 
träflisor på golvet skvallrar om ännu ett pågående projekt. 

– Jag tillverkar skålar och salladsbestick av trä från skog-
arna häromkring och de här ska snart bli ett specialtillverkat 
salt som en lokal chokladfabrik i Västergötland använder 
på sina praliner, säger hon och håller upp en glasburk med 
fermenterade lingon.

I dag arbetar Meta Broddare som säkerhetsexpert på egna 
företaget och håller kurser och föreläsningar inom konflikt-
hantering och kulturförståelse och medverkar i kriminal-

poddar. På den 4 000 kvadratmeter stora tomten som kom med 
den forna skolbyggnaden håller hon höns och odlar. I ett av 
gårdshusen inhyser hon vandrare som går Sörmlandsleden. 

– Alla mina uppdrag som föreläsare och utbildare försvann 
under en helg i samband med pandemin och degen måste ju in. 
För att överleva utan pengar måste man vara lite smart så jag 
började göra mer av allt det jag redan gör och breddade även 
min verksamhet. 

Det mesta som Meta Broddare tar sig för gör hon på egen 
hand. Men det händer att hon behöver assistans.

– Jag måste få gården att funka och behöver hjälp ibland. 
Då kom jag på att jag skulle ta in gäster som också vill jobba 
lite, ungefär som woffare.

Hon berättar att det engelska verbet woffa är slang 
och kommer från frasen work on a farm for accom-
modation – att arbeta på en gård mot mat eller 

husrum. Begreppet kommer från organisationen WWOOF – 
Worldwide Opportunities on Organic Farms.

– Det har varit jättelätt att hitta folk som vill hjälpa till. 
Människor mår bra av att göra saker med sina händer och 
se förändring. Löklandet där borta grävde två brudar från 
Göteborg, säger hon och pekar mot en av alla odlingsbäddar.

Att verka för förändring är något Meta Broddare själv har 
lång erfarenhet av. I 14 år arbetade hon inom poliskåren både 
som patrullerande polis och dialogpolis och undervisade i 
ämnen som hatbrott och våldsbejakande extremism. Hon var 
även en av grundarna till #nödvärn – polisens metoo-upprop.

– Jag låg i sängen efter en ryggoperation och såg att det 
startades upprop i en massa branscher och undrade när 
polisens skulle komma. Men det kom aldrig. Det är nästan 
omöjligt att dra i gång något sådant här som polisanställd på 
grund av anmälningsskyldigheten. För mig gick det däremot 
utmärkt eftersom jag inte längre var anställd, berättar hon.

På två dygn fick gruppen över 4 500 kvinnliga medlem-
mar, alla anställda eller tidigare anställda inom polisen. 
Mängder av vittnesmål om sexuella trakasserier på 

arbetsplatser började trilla in.
– På morgonen kunde vi ha över 700 nya meddelanden och jag 

fick även ta emot långa handskrivna brev som skickats via post 
eftersom rädslan att berätta var så stor. Vi samlades flera hundra 
vittnesmål som trycktes till en bok och lämnades över till riks-
polischefen och justitieministern med krav på förändring.

Uppropet blev större än vad Meta Broddare hade trott. Men 
så är det å andra sidan med mycket i hennes liv.



T U TA N  2 0 2 1 T U TA N  2 0 2 1 1716

På Turingeskolan är det full fart under finskalektionen. 
Barnen lär sig grammatik, bekantar sig med finska traditioner 
och umgås med varandra för att stärka den finska identiteten.

Att läsa modersmål är en rättighet enligt skollagen för barn 
med ett annat hemspråk än svenska. 

– Nationella minoriteter har utökade rättigheter att 
läsa språket även om språket inte talas hemma dagligen, 
säger Anneli Tikkanen Rózsa, modersmålslärare i finska på 
Turinge skolan.  

Den här dagen är det fyra av fem elever på plats. De har 
olika nivåer på språket men det löser Anneli genom individu-

Modersmål får 
barnen att växa

Turingeskolanissa suomen oppitunnilla on täysi vauhti 
päällä. Lapset oppivat kielioppia ja perehtyvät suomalaisiin 
perinteisiin sekä seurustelevat keskenään vahvistaakseen 
suomalaista identiteettiään.

Niillä lapsilla, joiden kotikieli on jokin muu kuin ruotsi, on 
koululain mukaan oikeus opiskella äidinkieltään. 

- Kansallisilla vähemmistöillä on laajempi oikeus äidin-
kielenopetukseen, vaikka kieltä ei puhuttaisikaan kodissa 
päivittäin, toteaa Anneli Tikkanen Rózsa, joka toimii suomen 

Äidinkieli auttaa 
lapsia kasvamaan

Suomen kielen hallintoalue • Finsk förvaltningsområde
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En dag med ...
... Ann-Sofie Lövgren, 
förskollärare, Nykvarns kommun 

6.30 Kommer till jobbet efter en kort cykeltur. Jag 
och en kollega öppnar förskolan genom att låsa upp 
entrédörrar och tända lampor. Vi välkomnar de för-
sta barnen till förskolan på öppningsavdelningen.

7.00 Går till den avdelning jag jobbar på tillsam-
mans med de barn som kommit. Jag dukar fram 
och serverar frukost samt välkomnar barn och 
vårdnadshavare alltefter de kommer. Jag känner 
av dagsformen på den individ jag möter i hallen för 
att dagen ska börja på bästa sätt och möta de olika 
behov alla har. Jag är med och vinkar hejdå i fönst-
ret, erbjuder ett knä att sitta i, ger en kram, visar 
vad vi serverar för frukost för dagen, tar ett steg 
fram och ett steg bak - det är som att dansa vals!

7.30 Nästa kollega i arbetslaget kommer och vi 
delar upp arbetsuppgifterna. Jag fortsätter att 
servera frukost.

8.00 Dukar av frukosten.

8.15 Avstämningsmöte med en kollega från varje 
avdelning på förskolan för att se om vi har den 
personalstyrka som behövs för dagen.

8.45 Morgonmöte med barngruppen där vi säger 
god morgon till varandra, ser över vilka aktiviteter 
vi ska ha tillsammans under förmiddagen och hur 
gruppindelningen ser ut.

9.00 Boksamtal för den grupp jag ska undervisa 
inomhus på förmiddagen medan de andra barnen och 
kollegorna går till hallen. Under boksamtalet samta-
lar vi om allas lika värde oavsett könstillhörighet. 

9.30 Dukar fram nästa undervisningsaktivitet som 
handlar om verbet droppa och tekniken pipett. Vi 
förundras tillsammans över hur färgdropparna 
sprider ut sig på sockerlagen och hur ytspänningen 
håller ihop färgdropparna på vanligt papper.

10.30 Tar emot och hjälper till i hallen när barnen 
som varit ute kommer in.

10.45 Startar en samling medan barnen succesivt 
fylls på från utevistelsen. Vi reflekterar tillsammans 
över vad som skett under förmiddagen, ser över 
vilket datum det är och ljudar dagens namnsdag.

11.00 Äter lunch tillsammans med barnen.

11.40 Tar min rast i personalrummet, lutar mig 
tillbaka, tar en kopp kaffe och skrattar tillsammans 
med kollegorna.

12.10 Går tillbaka till barngruppen.

13.00 Egen reflektions- och planeringstid. Reflekte-
rar över de senaste aktiviteterna och planerar vad vi 
ska erbjuda vidare och fokusera undervisningen på. 
Dokumenterar aktiviteter på vår och vårdnadsha-
varnas gemensamma plattform.

14.30 Lämnar dator och block på avdelningen 
och säger hej då till barn och kollegor innan jag 
cyklar hem.

kielen äidinkielenopettajana Turingeskolanissa.  
Hänen mielestään tämä opetus on entistäkin tärkeämpää 

nyt, kun lapset eivät ole saaneet tavata isovanhempiaan 
pandemian aikana. 

– Lapset ovat niin hyviä ja mukavia. Juuri nyt ryhmä on pieni 
ja juttelen heille ikään kuin olisin heidän oma mummonsa, 
Anneli toteaa.

Hän on aikaisemmin opettanut useamman nykyisen 
oppilaansa vanhempia. Erona on se, että harvemmat puhuvat 
nykyisin suomea kotona. Suomen kielen ylläpitäminen suku-
polvesta toiseen on sen vuoksi todella haasteellista. 

– Haluan kiittää myös lasten vanhempia hyvästä yhteis-
työstä. Se on edellytyksenä kielen kehittämiselle luokkahuo-
neen ulkopuolella. Myös koulun suhtautuminen äidinkie-
lenopetukseen on erittäin myönteistä, toteaa Anneli. 

Tänään paikalla on neljä viidestä oppilaasta. Lasten kieli-
taso vaihtelee, mutta Anneli ratkaisee ongelman järjestämällä 
jokaiselle yksilöllisiä harjoituksia ja käyttämällä ruotsia silloin, 
kun se on tarpeen. Lapset vastaavat yhteen ääneen, että 
suomen opiskelu on hauskaa. Osa heistä puhuu kotona jonkin 
verran suomea ja osalla on suomea puhuvia sukulaisia. 

– Jotta ikääntyneistä ruotsinsuomalaisista ja suomea puhu-
vista esikoululapsista voitaisiin pitää huolta myös tulevaisuu-
dessa, tarvitaan lapsia, jotka opiskelevat koulussa suomea. 
Muuten ketju katkeaa, toteaa suomen kielen hallintoalueen 
tiedottaja ja projektinvetäjä Sari Kyhälä. 

Lapsilla on mahdollisuus saada äidinkielenopetusta suomen 
kielessä kaikissa Nykvarnin kouluissa. 

ella övningar och genom att blanda in svenska när det behövs. 
Barnen svarar enhälligt att det är roligt att läsa finska. 

Vissa pratar finska hemma delvis och andra har släktingar 
som gör det. 

– För att kunna ta hand om äldre sverigefinnar eller finskta-
lande barn på förskolan i framtiden krävs det att det finns barn 
som lär sig finska i dag. Annars bryts kedjan, säger Sari Kyhälä, 
kommunikatör och projektledare för finskt förvaltningsområde. 

Alla skolor i Nykvarn erbjuder modersmålsundervisning 
i finska. 
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Vem blir 
årets företagare 
2022?
Förra året utnämndes Åsa Helenefors och Patrik Johansson 
på Mycket Mer Hälsa till årets företagare. Nu har du chans 
att nominera årets företagare i Nykvarn 2022. Förutom att ha 
sin bas i Nykvarn och en solid ekonomi ska företagaren ha 
uppmärksammats för någon eller några av följande kvalitéer: 

• Framåtanda 
• Serviceanda
• Socialt engagemang 
• Kompetens inom sitt verksamhetsområde 
• Oegennyttigt tjänande

Skicka in ditt förslag med en kort motivering senast den 7 februari 
till Nykvarns Rotaryklubb, Taxinge slott, 155 93 Nykvarn. 
Märk kuvertet med ”Årets företagare 2022”. Det går också bra att 
mejla till nykvarn@rotary.se. 

Surfa lugnt 
på biblioteket 
Nu kan du låna surfplattor, 
så kallade Hublets, hos Nykvarns 
bibliotek. Allt du behöver för att 
komma igång är ett lånekort. 
Du kan låna surfplattan i två tim-
mar åt gången.  

Grattis alla tågpendlare. 
I den nya tidtabellen för 2022 
ökar Mälartåg sina avgångar på 
vardagar på sträckorna mellan 
Örebro-Uppsala och Arboga- 
Uppsala, vilka stannar i Nykvarn. 
Avgångarna Arboga-Uppsala ska 
gå varje timme och från Örebro 
blir det 13 avgångar, en ökning 
från 8 avgångar. Det blir enklare 
och smidigare för resenärer – 
inte minst de som reser till och 
från Arlanda flygplats - som inte 
behöver byta tåg i Stockholm. Den 
nya tidtabellen gäller från 
12 december 2021. 

Fler avgångar 
med tåget

Du som äger en fastighet har 
ansvar för att gångbanan utanför 
ditt hus är halkfri och säker. Du 
ska tänka på följande:

• Snöröj gångbana så snart som 
möjligt. 

• Sanda för att förebygga halka.
• Snöröj runt ditt sopkärl så att 

sophämtning kan ske. 
• Håll tak och hängrännor fria 

från snö och is som kan falla 
ner på gatan.

Har du sett filmen som 
gjordes inför invigningen av 
Furuborghallen? Den gjordes 
tillsammans med dansare, för-
eningar, barn och unga i Nykvarn. 
Du kan bland annat hitta den här 
på kommunens hemsida nykvarn.
se/furuborghallenfilm eller om du 
använder QR-koden. 

19
februari 

Husägare - 
tänk på snön 
i vinter

Lugnet lever upp

Vid en skördefest i början av november kunde hyresgästerna i Lugnets olika 
äntligen samlas, även om boende från olika enheter fortfarande måste hålla avstånd 
till varandra. Skördefesten blev den första gemensamma tillställningen på två år.

– Livet som det såg ut före pandemin börjar starta så smått. Nu måste vi ha lite 
roligt igen, säger enhetschef Anna Smedin.

Nästa festlighet med blomprydda och dukade bord var en mårtensmiddag där 
köket bjöd på räktoast, helstekt kalkon med äppelsås (istället för gås) och panna-
cotta med blåbär.

– Nu passar vi på att fira. Maten är viktig, särskilt på ett äldreboende där många 
kanske tappar aptiten, säger köksmästare Håkan Malmsten.

I december väntar  pepparkaksbakning, adventsbesök i Turinge kyrka och annat 
julpysslande utöver bingo, bowling, spaeftermiddagar, liveband och dagverksamhet 
som normalt finns i huset. Däremot blir det än så länge inga pubkvällar eftersom de 
drivs av externa aktörer, från Frivilligcentralen.

Men fortfarande gäller det alltså att vara försiktig. Personalen bär munskydd och 
visir. Besökare får boka besök i förväg och använda munskydd och handsprit när de 
rör sig genom gemensamma lokaler.   

– Vi behöver veta vem som kommer på besök för att kunna smittspåra om det 
behövs. Vi vill verkligen hålla coronaviruset borta från Lugnet, säger arbetsterapeu-
ten Susanne Johansson. 

Med skördefest, mårtensmiddag och pepparkaksbak 
har det sociala livet sakta börjat återvända på äldre-
boendet Lugnet. Samtidigt som flera smittskyddsregler 
fortfarande följs. 

Se filmen om 
Furuborghallen

Missa inte barnvarietén Akropanik den 19 februari. Cirkus Trattofon gästar 
Nykvarn med akrobatik, dans och fysisk komedi i sann gatuteateranda. Två färg-
starka figurer drar igång en show, men får gång på gång avbryta. Väskan måste 
borstas. Publiken måste borstas! Missförstånd, lunchpaus, lurendrejerier och ren 
och skär panik. Och till slut är det dags. Dags att göra entré. 
Föreställningen är en del av Cirkusmania.  

Plats: Qulturum Sländan
Tid: 19 februari, kl. 12.30. 
Ålder 3-6 år
Pris: Fri entré. Biljetter hämtas i biblioteket

Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och våra evenemang 
kan påverkas av nya restriktioner.

FO
TO

: JO
H

N
-PAU

L BIC
H

A
RD

Fler evenemang hittar du på hemsidan och i våra sociala kanaler

https://www.nykvarn.se/furuborghallenfilm


Varsågod – 
en ny kalender!
Tillsammans med det här numret av Tutan får du kommunkalen-

dern för 2022. En kalender fylld med lokala bilder från Nykvarn 
och med bra-att-ha-information för dig som lever, bor eller verkar 

här. Bilderna är tagna av fotografen Heléne Grynfarb som bor i Nykvarn 
sedan sju år tillbaka. I årets kalender visar hon månaderna under ett år i 
Nykvarn på sitt sätt. 
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