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Ledare

Välja elavtal, välja var man ska bo, 
välja middagsmat. 

En modern människa har mycket att ta ställning 
till, varje dag. Ibland blir jag innerligt trött på alla 
beslut jag måste ta, stora och små. Men brukar 
trösta mig med att det är bättre att tvingas välja 
mellan olika alternativ än motsatsen.
 
Så, ja. Valfriheten är en fantastisk frihet i vår del av 
världen. Vi har möjlighet att välja. Och välja bort.

Däremot finns det saker vi inte kan välja bort – fast 
vi är oerhört duktiga på att försöka göra det. Våra 
barns framtid, till exempel. Vilken värld vill vi 
lämna över till dem? Blir det drägligt där dom bor?
Finns det får och kor och vatten och luft (ja, det är 
Hasse & Tages ord, inte mina)? 

Världens forskare är överens: uppvärmningen av jor-
dens medeltemperatur har orsakats av människan. 
Och måste också sänkas av människan. Om inte, får 
det allvarliga konsekvenser för människor, mat och 
miljö världen över. De val – eller icke-val – vi idag gör 
i klimatfrågan påverkar våra barns framtid.

Ja, jag vet. Det är lätt att känna sig liten och bety-
delselös.  Den här frågan är gigantisk. Den kan inte 
lösas av en liten kommun i Stockholmsområdets 
utkant. Inte heller av dig eller mig på egen hand.

Men det är som med myrstacken. Vi får dra vårt 
strå. Det finns saker vi kan göra, i vårt lilla hörn av 
världen. Här i Tutan kan du till exempel läsa om att 
kommunen tagit fram en koldioxidbudget för att få 
en tydligare bild av Nykvarns del av ansvaret. Du 

kan också inspireras av kvinnorna bakom klimat-
kloka butiken Klädverket som säljer handplockade 
fräscha secondhandkläder i Taxinge. Ta del av hur 
andra företagare tänker kring hållbarhetsfrågorna 
och få några tips för din egen vardag. Och förstås, 
få lite mer inblick i arbetet hos våra just nu mest 
framgångsrika kommunala hållbarhetsarbetare 
– skolköken. Som dukar upp fantastiska koldioxid-
snåla bufféer och utnämndes till årets hållbara 
skolmatskommun med bästa skolkock i årets 
upplaga av White Guide Junior. 

Ett annat (ganska uppenbart) val är ju det vi höll i 
hela landet, i september. Som blev precis så jämnt 
som många förutspått. Med nya styrande koalitio-
ner och ändrad maktbalans, både på riksplanet och 
här i Nykvarn. Vad som händer på kommunal nivå 
efter valet kan du få en liten inblick i här i tid-
ningen. Det är några steg på vägen innan den nya 
politiska ledningen kan göra avtryck i kommunens 
beslut. Onödigt krångligt? Nej, egentligen inte. Det 
är genom tydliga spelregler och lagstiftning vi kan 
behålla vår demokrati. Där vi kan fortsätta välja 
elavtal, middagsmat och var vi vill bo. För det är jag 
tacksam. Trots allt.

Vi syns i Nykvarn!
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Oavsett inställning är forskare 
världen över överens. Frågor 
om klimat och hållbarhet rör 

oss alla. I dagsläget kanske genom heta 
svenska somrar med vattenbrist. På 
längre sikt genom översvämningar, 
ökade flyktingströmmar och utrotade 
växt- och djurarter. 

Många lever på som vanligt. Andra 
försöker hitta en mer hållbar livsstil – 
ser över sina egna utsläpp av koldioxid, 
kanske avstår från att flyga på semes-
tern och väljer tåg framför bil. 

Om Nykvarn ska klara av att minska 
koldioxidutsläppen krävs det att vi alla 
samverkar. Inom kommunens gränser 

Hållbarhet och klimat – 
hur tacklar vi det?

Låga grundvattennivåer och extremvarma sommardagar. Smäl-
tande glaciärer och rekordhöga halter av koldioxid i jordens 

atmosfär. Normala variationer? Nej, säger forskningen.

text: eva thelander foto: jens andersson

är det framför allt biltrafiken som 
bidrar till höga koldioxidnivåer. Över 
70 procent av dem kommer från inrikes 
transporter. Dels på grund av trafiken 
på E20 , dels på grund av ett högt antal 
bilar per invånare. Det framgår av den 
koldioxidbudget som Nykvarns kom-
mun tagit fram. 

Budgeten visar att samtliga koldiox-
idutsläpp i Nykvarn, från olika källor, 
måste minska med tolv procent varje år 
fram till 2040. Annars kan inte Nykvarn 
uppfylla sin del av Parisavtalet. Om 
utsläppen ligger kvar på dagens nivåer 
är Nykvarns koldioxidbudget förbrukad 
inom sju år.

Bakom arbetet med att ta fram 
budgeten står Klimatsekretariatet, en 
forskningsbaserad organisation som 
tar fram koldioxidbudgetar till landets 
kommuner och regioner, baserade på 
prognoser från FN:s klimatpanel IPCC.

Med hjälp av offentliga databaser bry-
ter Klimatsekretariatet ner världens och 
Sveriges koldioxidbudget till lokal nivå. 
Vissa värden, för till exempel sjöfart och 
utrikesflyg, fördelas över alla kommuner 
med hänsyn till vissa nyckeltal. 

Genom att ta fram en budget blir det 
tydligare vad som måste göras på lokal 
nivå, här och nu, är tanken. Anders Heg-
gestad från Klimatsekretariatet jämför 
det med barnens lördagsgodis.

– Ska du äta allt nu eller spara hela 

veckan? Det är samma sak med våra 
koldioxidutsläpp. Ska vi släppa ut mer 
nu? Ja, då får vi mindre kvar senare.

Hur utsläppen ska minskas är prio-
riteringar som samhället måste göra. 
Här krävs det politiska beslut, främst på 
nationell och internationell nivå. Men 
en kommun kan också påverka mycket, 
menar Anders Heggestad.

– Det finns många goda exempel på 
hur kommuner använder sina möjlighe-
ter för att påverka utsläpp och klimat. 
Många, både politiker och tjänsteperso-
ner, känner sig maktlösa. Men det går att 
göra en hel del. Ställa krav på leveran-
törer, göra aktiva val och sätta upp egna 
klimatmål, baserade på de nationella 
målen. Kanske göra en sak riktigt bra, 
istället för att försöka bli duktig på alla 
områden, säger Anders Heggestad. 

Med sin koldioxidbudget har alltså 
Nykvarn börjat resan mot ett större 
ansvarstagande för Parisavtalet och 
klimatet. För en sak är klar: Det finns en 
begränsad volym att förvalta och det är 
bråttom att komma igång!  

Tema: Hållbarhet

HÅLLBARHET – SEDAN 1987

Begreppet hållbarhet lyftes 
första gången i Brundtland
rapporten som skrevs på 
uppdrag av FN 1987 och som 
slår fast att ”hållbar utveck
ling är en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”. 
Hållbarheten vilar på tre 
komponenter: ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet. 
Om de samspelar och stöder 
varandra, förväntas de leda till 
hållbar utveckling. 

VARFÖR KOLDIOXID?

Att klimatdebatten är foku
serad på koldioxid beror på 
att det är den enskilt största 
orsaken till att jordens klimat 
värms upp. Koldioxid uppstår 
när fossila bränslen förbränns. 
Även markanvändning, främst 
skogsavverkning, bidrar. De 
globala koldioxidutsläppen 
har ökat successivt de senaste 
åren, och uppgår i dag till cirka 
35 miljarder ton per år. Luftens 
koldioxidhalt har ökat med 
cirka 50 procent sedan för
industriell tid. 

”Det finns många goda exempel på hur 
kommuner använder sina möjligheter för 

att påverka utsläpp och klimat.”
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Tema: Hållbarhet

Hur jobbar ni 
med hållbarhet på 

ditt företag?
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Frida Mikkelsén
Nykvarns barnkläder

– Jag vill vara med och påverka kunderna till att vilja konsumera 
barnkläder hållbart genom att lyfta fram noga utvalda second-

handplagg på ett attraktivt sätt. Under större delen av butikens öppet-
tider har jag självservice. Det gör att jag kan erbjuda generösa öppet-
tider och möta kundernas behov av tillgänglighet. Det blir också 
enklare för kunderna att att välja hållbar shopping. I butikens krets-
lopp av kläder i mycket fint skick kan det förekomma att plagg säljs en 
gång för att sedan lämnas in och säljas igen. Det bidrar till den håll-
bara konsumtionen, i dubbel bemärkelse. Sedan åter används alla 
påsar som kläderna kommer i.  

Linnea Andersson och Marie Larsson
Kafé Änglagott

– Vår målsättning är att alltid använda svenska och ekologiska 
råvaror så långt det går. Hos oss hittar man alltid Fairtrademärkt 

kaffe och te som serveras med ekologisk mjölk. Vi försöker att använda 
så få engångasartiklar som möjligt och när vi väl gör det, är det av åter-
vunnet papper och inte av plast.  Vi sop sorterar allt.  Det många inte 
vet är att ett par gånger i veckan hämtas vårt matavfall och blir mat till 
ett gäng glada hönor!  

Alexander Nellber
Bovänligt AB

– Vi på Bovänligt AB kanske skiljer oss något från andra företag. 
För oss är det viktigt att välja material och utförandeteknik så 

att byggnaden vi projekterar och bygger ska bli energi- och resurssnål 
under hela livslängden.  Det omfattar projektering, byggnation, drift 
och rivning. Vi är noga med att välja bort material som är svåra att åter-
vinna så att vi inte bidrar till onödig deponering.  Vi strävar efter ener-
gisnåla hus med låga underhållsbehov – bovänliga hus, helt enkelt.  Vi 
arbetar även som kontrollansvariga vid andras byggen och får ofta 
agera bollplank. Då försöker vi inspirera andra till hållbara val. Håll-
barhet och långsiktighet går för oss hand i hand och vi vill med våra 
projekt sova gott om natten. 

Precis intill Taxinge slott, i flygeln, finns Klädverket. En secondhandbutik som 
varken tummar på kvalitet eller sortiment. Bland galgar och klädställningar 
hittar vi ägarna och barndomsvännerna Nina Stahl och Mona Lindskog som 

tillsammans vill inspirera sina kunder till en hållbar garderob.

7 TIPS FÖR EN HÅLLBAR GARDEROB: 
• Aktivera din garderob. 

Rensa ut det som inte används.
• Handla secondhand, byt eller låna.
• Släng inte. Laga, ge bort 

eller återvinn.
• Miljömärkt påverkar mindre om du 

ska köpa nytt.
• Tvätta rätt och när det behövs.
• Vädra dina kläder.
• Personlig stil istället för trend.

Enligt Naturvårdsverket slängs 
nästan åtta kilo textil i hushålls-
soporna i Sverige per person 

och år. Mycket av det som slängs går 
fortfarande att använda. 

– Tänk så mycket kläder vi har i 
våra garderober som inte kommer till 
användning. Det som du växt ur eller 
inte tycker om längre kan vara en annans 
favoritplagg, säger Mona Lindskog.

Nina Stahl och Mona Lindskog har 
tidigare jobbat inom detaljhandeln och 
har sett baksidan av överkonsumtion, 
stora lager och hur produktionen kan 
gå till. Nyproducerade kläder betyder 
ofta långa tillverkningsprocesser med 
kemikalier, hög energiförbrukning och 
är resurskrävande.

– Vi kan inte lösa klimatkrisen men vi 
gör det möjligt för våra kunder att ha en 

Därför är det så viktigt att vi återanvän-
der det som redan finns, så mycket och 
så länge som möjligt.

Klädverket säljer dam- och herrkläder 
och accessoarer på kommission, något 
som inte funnits i Nykvarn tidigare. De 
erbjuder även bokade mingelkvällar för 
exempelvis kompisgänget med möjlig-
het att i lugn och ro fynda kläder och 
diskutera stora och små hållbarhetsfrå-
gor med ägarduon.

– Vi blir så glada när både inbitna 
secondhandkunder och nya kunder som 
inte handlat secondhand förut upp-
täcker oss, säger Mona Lindskog.

– Många kunder som handlar hos oss, 
lämnar också in kläder. Det är precis 
vad cirkulärt mode handlar om, säger 
Nina Stahl.  

Vägen till en 
hållbar garderob

text: Isabell KIlström foto: jens andersson

Utvalda plagg i vacker miljö lockar kunder från både Sörmland och Stockholmsregionen till Nina Stahls och Mona Lindskogs butik.

hållbar garderob. Vi erbjuder alltid kläder 
i aktuell säsong, färgsorterar och marke-
rar storleken på galgen, vilket gör det lätt 
att hitta ditt guldkorn, säger Nina Stahl.

Mona Lindskog tillägger:
– Ungefär 80 procent av klädernas 

klimatpåverkan sker i produktionsfasen. 
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I valet i september blev Socialdemo-
kraterna Nykvarns största parti och 
förhandlingar inleddes om hur den 

politiska ledningen ska se ut de kom-
mande fyra åren. I slutet av september 
presenterades en ny politisk majoritet 
bestående av Socialdemokraterna, 
Nykvarnspartiet, Centerpartiet och 
Miljöpartiet. Sammantaget får de 16 av 
31 mandat i kommunfullmäktige – kom-
munens motsvarighet till riksdagen.

Nästa stora steg är att kommun-
fullmäktige håller sitt första sam-
manträde. Enligt plan blir det den 20 
oktober. Då väljer de sitt presidium, 
det vill säga en ordförande och två vice 
ordförande, vars uppgift bland annat 
är att leda sammanträdena.

Vid novembersammanträdet väljs en 
ny ordförande i kommunstyrelsen, alltså 
kommunens motsvarighet till statsmi-
nister. Då är det även dags för budgeten.  

– Innan dess har politikerna samlats 
till en budgetdag där de får sätta sig in 
i hur budgeten ser ut och hur budgetar-
betet fungerar för 2023, säger kommu-

nens kanslichef  Sisilya Rhawi.
Senast vid decembersammanträdet, 

men troligen tidigare, beslutar fullmäk-
tige om vem som får övriga politiska 
poster, bland annat ordförandeskapet 
i de olika nämnderna. Även revisorer 
utses, alltså personer som ska granska 
kommunens ekonomi. Och ledamöter 
till styrelserna för kommunens bolag, 
till exempel Nybo. 

Först i januari kan nämnderna hålla 
sina första sammanträden med den 
nya politiska majoriteten. I januari 
startar också en rad utbildningar av de 
nyvalda som behöver fräscha upp sina 
kunskaper om kommunpolitik. Vad kan 
kommunen besluta om? Hur tas beslut? 
Vad betyder offentlighetsprincipen? Hur 
styrs kommunen i praktiken? 

– En kommun är en komplicerad 
organisation. Utbildningarna är viktiga 
för att de förtroendevalda ska förstå sitt 
uppdrag och för att beslutsprocesserna 
ska fungera, förklarar Sisilya Rhawi.  

Väljarna har sagt sitt. Men vad händer sedan? 
Tutan ger dig en ungefärlig tidslinje. 

Så går det till efter valet

LÄGRE VALDELTAGANDE
Valdeltagandet i årets kommun val sjönk 
från 86,4 år 2018 till 85,1 procent. Så här 
röstade de olika val distrikten i Nykvarn 
(siffrorna anger procent): 

GammeltorpHökmossen
M 27,1 
S  26,5 
NP  19,2 
LillhagaSandtorp 
S  26,7 
M  23,1
SD  16,6
Centrum
S 31,0
SD 26,9
M 16,2
StensborgBrokvarn
S 24,5
M 22,1
SD 20,9
Taxinge
SD 23,6
NP 22,2
M 21,4
Turinge
M 23,8
S 22,8
SD 18,7

text och foto: eva thelander

Tema: Hållbarhet
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Under åren 2022–2024 år ska mellanstadieeleverna i Nykvarn 
arbeta med läromedelsserien Natur & Miljöboken för att lära sig mer 
om hållbar utveckling. 

Syftet är att nästa generation tidigt ska få kunskap och förståelse 
för miljö och hållbar utveckling ett positivt, möjlighetsbaserat och 
pedagogiskt sätt. Under läsåret har eleverna också chans att med-
verka i en tävling med hela klassen om klimatsmarta lösningar.  

Spara el och klimat
När energin har blivit dyrare vinner både 
bankkontot och klimatet på att vi använder mindre 
energi. Här är några energispartips från kommunens 
nya hållbarhetsstrateg, Evelina Ringborg: 

• Diska i diskmaskinen istället för att diska för hand.
• Byt till LED-lampor och duscha kortare tid
• Använd klädstreck istället för torktumlare.
• Sätt lock på kastrullen och använd gärna vattenkokare.
• Vädra smart. Öppna mycket och under kort tid, 

i stället för lite under lång tid.
• Undvik standby. Stäng av apparater helt när du inte använ-

der dem. Dra ur laddare som inte används.
• Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4°C i kylen och 

-18°C i frysen. Frosta av årligen och damma baksidan.

Källa: Energimyndigheten och Energirådgivningen. Fler tips 
hittar du i Husguiden på Energi myndighetens hemsida

Hållbarhet för 
mellanstadiet

Boende, resande, matvanor och shopping – hur 
stora utsläpp av växthusgaser orsakar din livsstil? 
Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator

wwf.se/klimat/klimatkalkylatorn

Räkna ut din 
miljöpåverkan

7
tips för ett mer hållbart liv

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. 
Här är några vardagstips på hur du kan bidra till 
ökad hållbarhet.

• Använd porslinsmuggar istället för 
engångsmuggar på jobbet.

• Köp mat på nätet eller lokalt.
• Tina mat i kylen.
• Försök hitta begagnat bygg material 

när du ska renovera.
• Ordna klädbytardagar istället för att 

köpa nya kläder.
• Dela på bilen – gå med i bilpool.
• Ge bort en upplevelse istället för en pryl 

i födelsedagspresent.

Hämtat ur Naturskyddsföreningens guide 
till ett hållbart liv.

Gunilla Lindstedt, NP, Anders Önbäck, S, Ola Berglund, C, och Martin Enström, MP, 
ska samarbeta i den nya politiska majoriteten.
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Det råder full aktivitet i köket 
på Lillhagaskolan. En krämig 
carbonara puttrar i en stor 

gryta och på en plåt trängs surdegs-
limpor som snart ska gräddas. I dag 
står spenatplättar, soppa på soltorkade 
tomater och hönscarbonara på menyn. 
Kommunens skolkök serverar alltid tre 
lunchrätter – dagens, en vegetarisk rätt 
och soppa. 

– Vårt starka hållbarhetsfokus gör att 
vi ofta kan erbjuda fler än tre rätter. Vi 
tar tillvara på hela råvaran och skapar 
nya rätter av mat som blivit över. Fler 

rätter ger eleverna fler valmöjligheter 
och när alla kan hitta något de tycker om 
minskar svinnet, säger Louice Karlsson, 
köksmästare på Lillhagaskolan och även 
hon prisbelönt i årets upplaga av White 
Guide Junior – årets skolkock. 

Inne i den trivsamma matsalen 
Lilla Bamba finns en salladsbuffé, en 
bröd- och snackshörna och ett upp-
skattat inslag som går under namnet 
protein- och vitaminbaren. Utbudet 
varierar och i dag står färgsprakande 
grönsaksshots, baljväxtröror, ägg och 
groddar framdukade. 

– Laga mat lokalt är det 
bästa vi kan göra

Mat i säsong, starkt fokus på hållbarhet och fint samarbete 
över köksgränserna. Det är några av ingredienserna som gjort 

Nykvarn till landets mest hållbara skolmatskommun.

text: tIa hellén foto: jens andersson

SalladSbUffé med grönsaker i säsong.

Handskrivna skyltar talar om vad 
som serveras. Här finns också informa-
tion om vilken klimatpåverkan olika 
livsmedel har och enkla förklaringar till 
koldioxidavtryck och växthusgaser.

– När vi ställde om mot ett grönare 
utbud var det många elever som hade 
frågor om protein. Vi bestämde oss för 
att servera proteinberikade råvaror så 
att eleverna kunde boosta sin tallrik. 
Sedan dess har utbudet breddats och 
eleverna får inte bara i sig en massa 
nyttigheter, de vågar prova nytt också, 
säger Louice Karlsson. 

Måltidsenheten ansvarar för alla 
offentliga måltider inom förskola, skola 
och äldreomsorg i Nykvarn.

Enheten har mätbara mål för tre 
viktiga miljöaspekter kring måltiderna 
– klimatpåverkan, livsmedelsinköp och 
matsvinn. I en kartläggning i början 
av året lyfte Livsmedelsverket fram 
Nykvarns kommun som ett gott exem-
pel på hur kommuner kan arbeta med 
hållbara miljömål.

– Vi har arbetat med våra miljömål i 
flera år genom utbildningar, träffar och 
intern kompetensutveckling. Vi jobbar 
hållbart i alla led och sätter flera håll-
barhetsmål som vi arbetar mot i stället 
för att fokusera på ett enda där vi ska nå 
100 procent, säger Jeanette Andersson, 
måltidschef i Nykvarns kommun.

Runt 2 600 portioner mat serveras 
dagligen på kommunens förskolor, sko-
lor och äldreboende. Cirka 50 procent av 
maten är ekologisk, fisken är MSC-
märkt och så gott som allt kött och all 
fågel som köps in är svensk. Samtidigt 
ska 11.50 kronor räcka till en portion 
mat per skolelev och dag. Hur får ni det 
att gå ihop?

– Vi lagar så mycket mat som möjligt 
från grunden. Det är billigare än att 
köpa färdiga produkter. Vi har blivit 
duktiga på att trolla med det vi har och 
lagar mat i säsong, proteinväxlar och 
använder en hel del frysta råvaror, efter-
som de ofta är billigare, näringstätare, 
klimatsmartare och godare. Men det är 
tufft, inte minst med de ökade livsmed-
elspriserna, säger Jeanette Andersson.

Sedan 2015 finns 13 tillagningskök – 
fyra skolkök, åtta förskolekök och ett 

kök på Lugnets äldreboende. Maten 
tillagas lokalt och alla kök har utbildade 
kockar och köksmästare. 

– Att laga mat lokalt är det bästa 
vi kan göra. Då har vi full koll på hur 
mycket som ska lagas och maten hinner 
inte tappa i smak, utseende, doft och 
kvalitet, vilket den gör när den förvaras 
i tillagningsskåp. Att laga mat nära gäs-
ten ger oss också möjligheten till snabb 
feedback, säger Sofie Hanson, biträ-
dande kostchef i Nykvarns kommun. 

När Tutan besöker Lillhagaskolan är 
skördeveckan i full gång. Det är en av 
förskolornas och skolornas tre tema-
veckor under året. De andra är vilt-
veckan på vintern och matsvinnsveckan 
där eleverna engageras i en utmaning 
mel lan skolorna. 

– Under skördeveckan visar vi olika 
råvaror och berättar för eleverna hur 
de kan använda sig av rotfrukter och 
grönsaker. I förskolan har vi haft 
rotfruktsbingo och utställningar där 
barnen får känna och klämma på olika 
råvaror, säger Sofie Hanson, biträdande 
kostchef i Nykvarns kommun.

Måltidsenhetens inriktning på hållbar 
och klimatsmart mat har flera gånger 
lett till fina nomineringar i gastro-
nomiska tävlingar. I årets upplaga av 
White Guide Junior tog alltså skolköken 
hem två tunga priser. 

 – Priserna gör att vi vill inspirera 
varandra till att bli ännu bättre. Vi är 
otroligt starka tillsammans och hjälper 
varandra att utvecklas utifrån våra 
olika förutsättningar. Dessutom trivs 
vi och har roligt tillsammans, säger 
Jeanette Andersson.  

Jeanette Andersson, Louice Karlsson och Sofie Hanson - tre drivkrafter bakom skolkökens hållbara framgångar.

• Proteinväxla mer. Byt exempel-
vis ut 90 procent av köttfärsen i 
köttfärssåsen mot linser.

• Ta vara på rester. Överbliven 
potatis blir supergott i bröd eller 
som bas i en sallad.

• Välj råvaror efter säsong. Under 
höstens skördeveckor brukar det 
finnas gott om äpplen, bär och 
grova grönsaker och rotfrukter 
som kan förvaras länge.

• Släng inte mat! Många råvaror 
håller betydligt längre än vi tror. 
Lukta och smaka dig fram.  

Så här kan du äta 
mer klimatsmart

Nykvarn tog hem två priser 
vid årets upplaga av White Guide 
Junior/Senior, en tävling för Sveri-
ges offentliga kök.

Årets Hållbara 
Skolmatskommun 2022
”För ett hårt och framgångsrikt 
arbete som lett till en exceptionellt 
hög lägstanivå bland samtliga kök. 
En kommun som fått allt på plats 
– hållbarhetsarbetet, arbetsglädjen 
och matglädjen!”

Årets Skolkock 2022
Louice Karlsson, Lillhagaskolan, 
Nykvarn

”För din starka tro på att mat 
faktiskt kan förbättra världen, en 
liten tugga i taget. Du är kocken 
som aldrig ger upp, oavsett om det 
gäller att minska matsvinnet eller få 
en matgäst att våga något nytt.”  

Två tunga 
White Guide-priser
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Maja Lunde:   
Binas historia (Natur och Kultur)

Första delen i en planerad romankvartett om klimatförändringar. Sista 
delen Drömmen om ett träd kommer i januari 2023. Tre historier från 

tre olika tider vävs in i varandra. England 1852, William är biolog och fröhand-
lare och bygger en helt ny bikupa. USA 2007, George är biodlare och kämpar för 
sin överlevnad medan gårdarna omkring drabbas av mystisk bikollaps. Kina 
2098, Tao lever i en värld utan bin och pollinerar fruktträd för hand. Hon öns-
kar ett annat liv för sin son men då kommer katastrofen. Fantastiskt språk och 
miljöbeskrivningar av toppklass!  

Isabelle McAllister:
Skavank (Norstedts)

De flesta förstår att vår konsumtionstakt inte är rimlig. Kanske 
ser vi också att saker som ägts och hanterats – av oss eller av andra 

– har något som det nya saknar, något som kräver tid, hantering och håll-
barhet. Skavank är en blandning av teori, inspiration och praktisk hand-
bok som vill hjälpa oss att se på våra saker med nya ögon och lära oss hur 
vi bäst kan laga och vårda dem. Isabelle McAllister har alltid lagat, lappat 
och återbrukat och får klimatnyttan som bonus. Men nu har mängden 
begagnade saker som aldrig tycks sina börjat skava i henne.  

Hjältar, visioner och 
praktiskt återbruk

Actionhjältar, framtidsvisioner och inspiration för en lugnare livsstil. 
Biblioteket tipsar om hållbar läsning när höstkvällarna blir längre.

Helena Dahlbäck och Eva Lindström: 
Naturens vänner (En bok för alla)

Kompisarna Camilla och Björn startar en klubb tillsammans och 
bestämmer sig för att ta hand om naturen genom att inte skräpa 

ner och hjälpa allt som växer. Klubbens olika uppdrag blir bra tips till 
oss som läser boken, till exempel att vi ska byta grejer med varandra 
istället för att kasta bort saker, att kompostera och att återvinna. 
Utmärkt för högläsning från 5–6 år och för läsning på egen hand från 
8–9 år.  

Mårten Sandén och Lisa Medin:    
Dogstars – Ett nytt hopp (BonnierCarlsen)

En dag upptäcker Anna att hon kan flyga. Inte nog med det – 
hon är även den sista medlemmen i superhjältegänget Dogstars 

som sammanförts av världens hundar med uppdraget att rädda värl-
den. Nu börjar ett actionfyllt äventyr då Dogstars måste stoppa den 
onda Rimfrost från att värma upp Jorden och förstöra klimatet. 
Boken är både rolig och spännande. Dessutom innehåller den snygga 
illustrationer. Andra boken i serien om Dogstars kom i september. 
Bra i åldrarna 9–12 år.  
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Kampanjen startades med en 
film där förbipasserande i 
Stockholm fick i uppgift att 

placera ut Nykvarn på en Sverigekarta. 
Därefter lanserades en rad filmer där 
medborgare i Nykvarn berättar om 
sina favoritbesöksmål i kommunen. 
Nykvarnska ord som Bommersvikslugn, 
Taxingemätt och Hökmossplaskad har 
även myntats.  

– Syftet med kampanjen var att på ett 
lustfyllt sätt lyfta Nykvarn som plats 
och destination för hemester. Målet var 
att sticka ut och att få fler att upptäcka 
Nykvarn – och kanske till och med välja 
att flytta hit, säger kommunikationschef 
Susanne Stamreus.

Kampanjen avslutades med en tävling 
på kommunens Instagramkonto där 
följarna fick kommentera egenpåhittade 

Kan du de nya 
Nykvarnsorden?

I somras rullade destinationskampanjen 
#sättnykvarnpåkartan i kommunens sociala medier. 

Kanske har du sett den i flödet på Instagram eller Facebook? 

text: hlda Westerberg

Shabo SimonSSon upplevde lugnet på Bommersvik i årets sommarkampanj.

ord. Orden skulle innehålla en plats i 
Nykvarn och hur de känner sig när de 
besöker platsen. 

Flera nya roliga ord skickades in. De 
ska så småningom samlas i en ordbok. 
Och de tre lyckliga vinnarna lanserade 
orden Turingetokig, Oxvretenslut och 
Lådbilsladdad. Stort grattis säger vi 
till dem!  
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Intresset för sporten är stort men utbudet är begränsat. Lions Clubs-stipendiaterna 
Ebba och Tilda Breisch startade egen voltigeträning – och lärde sig sporten på YouTube.   

Porträttet

Ebba och 
Tilda Breisch 

Familj: Mamma, pappa, lillebror samt fyra katter, 
två kaniner och en hund

Favoritplats i Nykvarn: Hemma hos mamma (Ebba), skogen som 
kallas för kärret eller mossen och Sandtorpsbadet/hundbadet (Tilda).

Systrar i balans 
med häst och lina

text: tIa hellén. foto: eva thelander

Ebba Breisch håller den irländska hästen Slate i ett 
stadigt grepp. På hans rygg balanserar lillasyster Tilda 
Breisch med utsträckta armar. De är både utövare och 

tränare i ridsporten voltige som ofta beskrivs som gymnastik 
eller akrobatik på hästryggen.

– Jag har nyss tagit mig upp på hästryggen igen efter att ha 
brutit fötterna när jag skulle göra en bakåtvolt från hästens 
rumpa och landa på marken, säger Tilda Breisch.

Sedan ett par år tillbaka tränar systrarna Breisch voltige-
grupper på Södertälje ridskola. I våras tilldelades de Lions 
Club Turinges ungdomsstipendium i ridning för sina insatser.

– Intresset för sporten är stort men det finns få kurser och 
köerna är långa. Det var så vi kom på idén att starta en kurs 
ihop. Vi var egentligen själva nybörjare då men Tilda hade 
kollat på en massa YouTube-klipp och var självlärd, säger 
Ebba Breisch. 

– Och stipendiet är ett bevis på att vi gör ett bra jobb, inflikar 
Tilda Breisch som tog studenten under försommaren och nyli-
gen kom hem från Namibia där hon har arbetat som volontär.

– Jag tog hand om skadade kattdjur, som geparder och lejon, 
som av olika anledningar inte klarade av att vara ute i det 
vilda. Jag bodde i ett tält mitt ute i bushen och det var extremt 
kallt på nätterna, berättar hon.

Ebba Breisch har nyligen fått fast jobb på Preem i Nykvarn 
efter att ha arbetat både som fröräknare och som brevbärare. 

– Att vara brevbärare är ett kul men fysiskt krävande jobb. 
Jag cyklade långa sträckor varje dag och sprang upp och ner 
för stentrappor. Men man mår bra av att röra på sig, säger hon.

Voltige härstammar från kavalleriet och Tilda Breisch 
fick upp ögonen för sporten när hon var på ett ridläger 
i tolvårsåldern.

– Jag är en aktiv person och har testat alla möjliga sporter. 
Jag har ridit, spelat fotboll, kickboxats, testat poledance och 
gått på gymnastik. I voltige fick jag plötsligt kombinera mina 
intressen ridning och gymnastik, säger hon.

I ridsportsgrenar som hoppning och dressyr samarbetar 
ryttaren och hästen men i voltige är det linföraren som 
kontrollerar hästen. 

– Det är viktigt att kunna kommunicera med hästen. Jag 
står flera meter bort och håller i en lina som hästen är kopplad 

till och gör olika ljud som den reagerar på, säger Ebba Breisch.
Linförarens uppgift är att se till att hästen rör sig i en jämn 

takt i en cirkel samtidigt som voltigören utför olika balans-
krävande övningar på hästryggen. 

Ebba och Tilda Breisch tränar tre voltigegrupper med med-
lemmar i åldrarna åtta till 30 år. De återkommer flera gånger 
till den fina gemenskap som finns inom sporten. 

– Det är en liten sport och alla hjälper varandra, även på 
tävlingar. Många av tjejerna kommer till stallet och hjälper till 
innan träningarna och hästarna får mycket gos och uppmärk-
samhet, säger Ebba Breisch.  

Men det finns också en hel del utmaningar.
– Vi vill att vår grupp ska utvecklas och bli ännu 

duktigare men det är svårt att få träningstider och 
att komma ut och tävla eftersom det beror på hur ofta vi har 
tillgång till hästarna. Vi behöver även fler linförare, säger 
Tilda Breisch.

För att kompensera för den begränsade tiden på hästryggen 
har pappa Daniel Breisch byggt en trähäst som grupperna kan 
öva på utanför stallet. 

– Eftersom vi inte har så mycket tid med hästarna får 
eleverna även träna på andra sätt, särskilt inför tävlingar. 
Vi försöker vara med på minst en tävling varje termin, säger 
Ebba Breisch. 

Tävlingarna genomförs individuellt, i par och i grupp på 
olika nivåer. Alla tävlingar består av ett obligatoriskt 
och ett fritt moment där både voltigören och linföra-

ren bedöms. 
Men hur börjar man göra akrobatiska övningar på hästryggen?
– Det är viktigt att lära sig att förstå hur hästarna fungerar. 

Det är då man blir trygg och kan vara modig, säger Ebba Breisch.
– Jag hoppade bara upp på hästen. Mamma brukar säga att 

jag inte känner mina egna gränser. Men jag har i alla fall gett 
upp tanken på att göra fler bakåtvolter, säger Tilda Breisch 
och tillägger:

– Mina brutna fötter är faktiskt den enda skada vi har haft 
sedan vi startade vår voltigeverksamhet.
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Suomen kielen hallintoalue • Finskt förvaltningsområde
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En dag med ...
... Zacharias Tjäder, 
säkerhetschef 
 
08.00 Man sveper in i det öppna kontorsland-
skapet. Slår upp datorn. Sätter kaffet i halsen, 
kontorsgrannen saknar ett svar. Bäst att kolla 
kalendern och brevlådan. Kort omvärlds-
bevakning. Dialog med kollegor i närheten om 
obesvarade frågor. Ofta behöver vi samarbeta 
och leverera tillsammans. Den här gången 
gäller det en fråga från en politiker. 

09.00 Vid det här laget har man förhoppnings-
vis gjort en del nytta. Inte behövt flytta möte 
eller arbete på grund av brådskande ärenden 
eller incidenter. Svarat på mejl och förberett 
sig inför dagens planerade verksamhet. I dessa 
tider jobbas det givetvis mycket med frågor 
som rör det rådande omvärldsläget, framför 
allt utvecklingen i Ukraina. Minst en dag i 
veckan samverkar vi med länets kommuner 
och myndigheter. Försvarsmakten och Migra-
tionsverket ger viktiga bidrag till den gemen-
samma lägesbilden. Hur många människor 
kommer att fly och vart flyr de? Hur samarbe-
tar vi bäst för ett ordnat mottagande? 

11.00 Veckoavstämning per Rakel (radio-
kommunikation för effektiv ledning) med 
”Syd kommunerna” där vi rapporterar om 
inträffade eller planerade händelser. 
En sammanfattning går samma dag vidare till 
ett större sammanhang med fler aktörer. 

14.00 Möte med operativa gruppen som ses 
cirka tio gånger per år för aktivt förebyggande 
arbete mot brott. Deltagarna kommer från 
skolorna, biblioteket, fritid och polisen. Som 
säkerhetschef ansvarar jag för att arbetet hålls 
ihop och att vi lyckas genomföra allt vi lovat 
enligt den överenskommelse som kommunen 
träffat med polis och räddningstjänst.

15.00 Arbetsmöte för att hjälpa en kommunal 
verksamhet med en riskanalys. 

16.15 Digital samverkanskonferens med Läns-
styrelsen och statliga myndigheter. 

16.42 Telefonen ringer. Något har hänt.. 
bäst att tillkalla krisledningen …

6. 
joulukuuta

Joulukuun 6. päivän itsenäi-
syyspäiväjuhlan valmistelut ovat 
täydessä vauhdissa. Illan ohjelmassa 
on juhlapuheita, laulua, musiikkia ja 
paljon muutakin.

Juhlinta alkaa klo 18.00 Nykvar-
nin kirkossa ja se jatkuu Qulturum 
Sländanissa klo 19–21. 

Järjestelyistä vastaa Nykvarnin 
kunta yhdessä Nykvarnin suomalai-
set -yhdistyksen kanssa.  

Nykvarnin ruotsinsuomalais-
ten seuraava neuvonpitokokous 
pidetään 26. lokakuuta. Kokouk-
sessa on mahdollista ottaa esille 
kaikkia sellaisia asioita, jotka 
kuuluvat kunnan vastuualueeseen 
suomen kielen hallintoalueella. 
Neuvonpitoa johtaa kunnanhal-
lituksen puheenjohtaja Gunilla 
Lindstedt, ja se pidetään kunnanta-
lolla 26. lokakuuta klo 16.

Jos haluat kysyä tai ottaa 
esille jotakin, kerro asiasta 
mielellään suomen kielen 
hallintoalueen koordinaattori 
Eva Thelanderille, sähköpostiosoite: 
eva.thelander@nykvarn.se  

Tiedät kai, että Nykvarnin 
suomalaiset -yhdistys järjestää 
säännöllisesti karaokeiltoja Qultu-
rum Sländanissa? Seuraava tilaisuus 
on 18. marraskuuta. Sen jälkeen 
pidetään tauko joulun ylitse.  

Tervetuloa 
mukaan neuvon-
pitokokoukseen!

Karaokea 
suomeksi

Kerrontaprojekti 
käynnistyy

Ruotsinsuomalainen kirjailijavierailu

Ruotsinsuomalaisten muistojen 
kerääminen käynnistyi Nykvarnissa 
syyskuun puolivälissä pidetyllä tiedo-
tuskokouksella. Kokouksen osanottajat 
esittivät välittömästi useita ehdotuksia 
muistoista ja paikoista.

Anneli Tikkanen-Rózsa on palkattu 
projektiin auttamaan Nykvarnin 
ruotsinsuomalaisten kertomusten 
keräämisessä ja koordinoinnissa. Anneli 
puhuu suomea ja on aiemmin toiminut 
muun muassa toimittajana, kirjailijana 
ja suomen kielen äidinkielenopettajana. 

– Kaikki suomalaistaustaiset nykvar-
nilaiset ovat tervetulleita kertomaan 
omista muistoistaan eri puolilta kuntaa. 
Kymmenkunta näistä kertomuksista 
valitaan myöhemmin dokumentoitaviksi. 
Mukaan otettavat kertomukset valitaan 
projektin edetessä, toteaa Anneli.

Projektiin valitut paikat, kertomukset 
ja muistot dokumentoidaan tekstinä, 

Milka Hakkaraisen kirjat ovat 
nimeltään ”Ei verta rantaa rakkaam-
paa” ja ”Maa kauhein isien”. Niissä 
rikosaallot vavisuttavat Skutskärin ja 
Gävlen ruotsinsuomalaista yhteisöä. 
Tapahtumat sijoittuvat nykyaikaan, 
mutta ne kytkeytyvät aiempiin vuosi-
kymmeniin. Teemoina ovat identiteetti, 
kieli, sukupolvien yli kantava koti-ikävä 
ja kulttuurinen perintö. Romaaneissa 
on fantastista mustaa huumoria, mutta 
myös paljon tuttua kaikille ruotsinsuo-
malaisille. 
Aika: Torstai 20/10 klo 18:30. 
Paikka: Kirjasto, 2. kerros
Sisäänpääsy on vapaa, mutta huomaa, 
että paikkoja on rajallisesti. 
Valokuvaaja: Jonas Niskala

kuvina ja ehkä jopa filminä. Ne otetaan 
aikaa myöten mukaan Tukholman 
lääninmuseon kännykkäsovellukseen 
Upptäck historien. Aineisto esitellään 
myös kirjastossa pidettävässä näytte-
lyssä ja pienessä vihkosessa. 

– Ensimmäisen syyskuussa pidetyn 
tapaamisen jälkeen pienempi ryhmä 
kokoontuu lokakuun alussa jatkamaan 
keskusteluja paikoista ja muistoista. 
Syksyn aikana järjestetään useampiakin 
kokouksia pikkuryhmissä ja toivomme 
saavamme lisää mielenkiintoisia ideoita, 
kertoo Anneli Tikkanen-Rózsa.

Halutko tulla mukaan seuraavaan 
kokoukseen? Tai onko Nykvarnissa 
jokin erityinen paikka, joka mielestäsi 
pitäisi ottaa mukaan projektiin? Lähetä 
siinä tapauksessa sähköpostiviesti 
Anneli Tikkanen-Rozsalle osoitteeseen 
Anneli-Tikkanen-Rozsa@outlook.com.

Tehtaat. Fjälla hage. Folkets 
Hus. Tässä joitakin paikkoja 
Nykvarnissa, jotka herättävät 
monia muistoja ruotsinsuo-
malaisten keskuudessa.

Tervetuloa mukaan suomalaiseen kirjailijailtaan 20. 
lokakuuta. Silloin ruotsinsuomalainen dekkarikirjailija 
Milka Hakkarainen tulee kirjastoon kertomaan kirjois-
taan, joiden tapahtumat sijoittuvat ruotsinsuomalaiseen 
ympäristöön Gävlen seudulle.
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I höst är det 40 år sedan han första gången ställde ut, i Halmstad konsthall. Nu 
samlar Nykvarnskonstnären Åke Törnqvist ett 50-tal verk i en retrospektiv utställning.

Sedan debuten 1982 har det blivit ett 60-tal utställningar på olika håll i Sverige 
och Europa, senast i Södertälje konsthall 2019. 

– Men den här blir den största någonsin, konstaterar Åke Törnqvist som i början 
av sin karriär målade djur i mer naturalistisk tradition. Men snart hittade sin egen 
stil, kanske bäst beskriven som ett slags abstrakt surrealism.

Förutom ett 40-tal oljemålningar, där ett tiotal lånats in från sina nuvarande ägare, 
visar Åke Törnqvist grafiska tryck och ett tiotal skulpturer i betong, kalksten och 
marmor. Han ställer också ut material och möbler som återvunnits och fått ett nytt liv.

– Jag vill visa bredden i det jag gjort. Jag tror det blir en riktigt rolig utställning, 
säger han.

Utställningen pågår i två dagar, lördag den 12 november kl. 11–18 och söndag den 
13 november, kl. 11–17.  

Vecka 39-41 är det tillåtet att 
elda torrt vedartat trädgårdsav-
fall, som kvistar och ris, i liten 
omfattning. Eldning är tillåten 
under förutsättning att det inte är 
för blåsigt eller för torrt i marken. 
Eldning får heller inte ske i strid 
med gällande brandföreskrifter.  

Ett stort tack till Mälarturf, 
Nybo, NCC, Veidekke Industri och 
Tuna Stängsel för att ni var med 
och bidrog till en lekfull utemiljö 
vid kommunens flyktingboenden.  

Vad gör du på höstlovet? 
Både Fritidsfabriken och 
Nykvarns bibliotek kommer bjuda 
på roliga aktiviteter för barn och 
unga under höstlovet! Håll utkik 
på vår hemsida www.nykvarn.se 
för mer information och tider.  

Du vet väl om att Nykvarns 
kommun finns på sociala medier? 
Här kan du följa vad som händer i 
kommunen – både stort och smått.

Nyfiken på kreativt skapande? 
Under hösten är du som är 13 år 
eller äldre välkommen till öppet 
hus med kulturskolan. Här får du 
chans att testa olika tekniker inom 
bild och form. Det är gratis och 
du behöver inte anmäla dig i 
förväg. Kom bara till Fritids-
fabriken, Centrum vägen 2, 
torsdagar kl. 17-20.  

Tycker du om att läsa 
eller lyssna på ljudbok? Vill du 
diskutera det du läst med andra? 
Välkommen till bibliotekets 
bokcirkel! En gång i månaden 
bjuds det på intressanta samtal, 
kaffe och kaka. Du kan delta 
digitalt eller på plats. Vill du veta 
mer eller anmäla dig? Kontakta 
biblioteket på 08-555 011 00 eller 
mejla biblioteket@nykvarn.se  

Då kan du lämna ditt träd-
gårdsavfall och farligt avfall till 
gatukontoret på Norra Stations-
vägen 26 mellan klockan 10 och 
13. Det finns personal på plats 
som hjälper dig vid behov. 
Du kan även beställa trädgårds-
abonnemang för villa och radhus. 
Då får du ett separat sopkärl 
på 370 liter för komposterbart 
material. Hämtning sker varan-
nan vecka från mitten av april till 
slutet av oktober. Vill du beställa 
trädgårdsabonnemang? Ring ser-
vicecenter på 08-555 010 00 eller 
mejla avfall@nykvarn.se.  

Eldningsveckor

Tack! 

Höstlovstips!

Följ oss i 
sociala medier

Öppet hus med 
kulturskolan

Så röstade 
Nykvarns framtid

Tyck till i årets 
medborgarundersökning!

Den första september fick Lillhagaskolans elever vara med och göra sin röst 
hörd i årets skolval. Största parti blev Moderaterna, följt av Sverigedemokraterna 
och Kristdemokraterna.

I samband med riksdagsvalet var fjärde år arrangerar Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF) ett skolval för alla Sveriges högstadie- 
och gymnasieskolor. Vi frågade en av Lillhagaskolans elever och röstmottagare 
under skolvalet, Victoria Piekarska, vilka frågor hon tycker är viktiga i årets val:

– För mig är det viktigt att vi elever får en bra utbildning i skolan. Sedan tycker 
jag även att vård och immigration är viktiga frågor i dag.

Skolval är ett sätt att förbereda eleverna på att rösta i ett demokratiskt val. 
Att prata demokrati och politik i klassrummet ger eleverna förutsättningar att 
göra medvetna val som de kan stå för. På så sätt får de veta att och hur de kan vara 
med och påverka i samhället. 

Resultatet för alla deltagande skolor hittar du på MUCFs hemsida.  

Är du en 2 000 Nykvarnsbor som fått SCBs medborgarundersökning i brevlå-
dan? Genom att svara på enkäten hjälper du oss att bli bättre! Kommunen får en 
uppfattning om hur du som invånare upplever att det är att leva och bo i Nykvarn, 
vilket inflytande du anser att du har, hur servicen fungerar och annat som rör 
kommunens verksamheter. 
Du kan svara via papper eller på webben. På webben finns undersökningen på eng-
elska, och du kan beställa undersökningen i pappersform på arabiska.
Senast den 28 oktober måste du som svarar via papper posta ditt brev. Du som 
svarar via webben måste lämna svar senast kl.12:00 den 3 november. Resultatet från 
undersökningen kommer i december.  

E-förslag hjälper 
dig påverka
Har du en idé som du vill att beslutsfattarna i kommunen ska diskutera? 
Då kan du lämna ett e-förslag på kommunens hemsida. E-förslag är enkelt 
sätt att lämna förslag till Nykvarns kommuns politiker. Du kanske skulle 
vilja sänka hastigheten på en väg i Nykvarn. Få bättre belysning på en 
särskild plats. Eller så har du en annan idé om hur vardagslivet i Nykvarn 
kan bli bättre. 

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 kan det tas 
upp till politikerna för beslut. Om du behöver hjälp att lägga in ditt förslag 
kan du vända dig till kommunens servicecenter.  

Bokcirkel på 
biblioteket

8 och 22 
oktober 

Verk från 40 år av skapande

Instagram: @nykvarnskommun

facebook.com/nykvarnskommun



Kalendarium

20 oktober
Milka Hakkarianen. Författarbe-
sök på finska. Läs mer på s. 16 

22 oktober 
Familjelördag. Allt är matte 
med Zebradans.
Följ med in i matematikens stor-
slagna värld där tre kamrater dansar 
kring ental och tiotal. 
Ålder: 5-8 år
Qulturum Sländan, kl. 11. Fri entré, 
biljetter hämtas i biblioteket eller bokas 
via biblioteket@nykvarn.se

12–13 
november 
40 år med Åke Törnqvist
Utställning i Qulturum Sländan. 
Se artikel på s. 18.

 
13 november 
Familjeföreställning.  
Akropanik med Cirkus Trattofon
Visuell, originell och strålande av 
positiv energi! Akropanik är en 
fartfylld barnföreställning i sann 
gatuteateranda, en smällkaramell av 
akrobatik, dans och fysisk komedi. 
Ålder: 3-8 år 
Larssons Lada, Skäggetorp, 
Taxinge, kl. 11
Fri entré, biljetter hämtas i biblioteket 
eller bokas via biblioteket@nykvarn.se
bokas via biblioteket@nykvarn.se

 
6 december 
Kulturtisdag. Författarbesök av 
Ulf Kvensler, som debuterade med 
thrillern Sarek. Han är skådespelare, 
regissör och manusförfattare, bland 
annat till Solsidan, Molanders och 
Vår tid är nu.
Biblioteket, plan 2, kl. 18.30
Fri entré, biljetter hämtas i biblioteket
från den 21 november 

Firande av finska 
självständighets dagen. 
Läs mer på s. 16

Kulturtisdag. Författarbesök av 
Åsa Hellberg som börjat på en ny 
serie om sin kvinnliga släkthistoria. 
Första delen Inte utan min syster 
kom i augusti.
Fri entré, biljetter hämtas i biblioteket 
från 24 oktober.
Biblioteket, plan 2, kl. 18.30

8 
november

3 
november

Digihjälp dropin 
Funderar du på hur digitala 
tjänster på surfplatta, dator eller 
smartphone fungerar? Vi hjälper 
dig att komma igång! Vi visar 
även hur våra e-tjänster och 
Hublets fungerar. 
Välkommen in till biblioteket, 
torsdagar kl. 13-15 fram till den 
15 december.

Sagostund 
Kom in på sagostund i 
biblioteket! Vi läser nya och 
gamla favoriter.
Ålder: 3-6 år och föräldrar. 
Onsdag den 19 oktober och den 
16 november kl. 14.30 

Mikroutställning på biblioteket 
Njut av lokala motiv av lokala 
konstnärer i bibliotekets mikro-
utställning.
Biblioteket, Eriks rum, plan 2
Till och med den 31 oktober.

Konstutställningar Änglagott 
Lust att se bildkonst? Under hösten 
har vi utställningar på Café Äng-
lagott i samarbete med Svenska 
kyrkan, Turinge-Taxinge församling. 

Aktiviteter på 
Frivilligcentralen 
Välkommen till den ideella fören-
ingen Frivilligcentralen som drivs 
av PRO, SPF seniorerna, Röda 
korset och Nykvarns kommun i 
samverkan. Här kan du fika, läsa 
dagstidning, umgås och delta i 
aktiviteter.  Du får också gärna 
arbeta som volontär i caféet!
Caféet är öppet för alla mellan 
0 och 100 år mån-tors kl. 9–13, 
fre kl. 9–12.  
Varje dag ordnas olika aktivi-
teter, t.ex. sittgympa, Qigong, 
rummikub, kortspel, stickcafé, 
akvarellmålning, stavgång, 
bingo, cittraspel, sång, läs- och 
berättarcirklar.
Plats: Gammeltorpsvägen 3 B
Tel: 08- 554 900 93
e-post: fcsv@telia.com

Familjelördag. Att flyga med 
Rasmus Wurm
På ett lekfullt sätt och med cirkus-
nummer till hjälp får publiken en 
lättsam förklaring till hur det är 
möjligt att något som är tyngre än 
luft kan flyga.
Ålder: 3-6 år 
Qulturum Sländan kl. 11. Fri entré, 
biljetter hämtas i biblioteket eller 
bokas via biblioteket@nykvarn.se
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