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Minus för Huge

HUGE Det är en tradition att kommunfullmäktige gästas av verkställande direktören i Huge Fastigheter AB en gång per år. Den här
gången var det i stället två andra
personer i ledningen som informerade. Huge väntar nämligen på
en ny VD till den 1 juni.
Resultatet för 2013 blev ett
underskott på 12 miljoner kronor
före skatt. Trots den röda siffran
är det bättre än förväntat. Om
realisationsvinster räknas in blir
det ett plus på 88 miljoner. Den
största minusposten (– 38) uppstod i affärsområdet kommersiella lokaler. Omsättningen 2013
var 1 300 miljoner kronor.
Man investerade för 490 miljoner kronor förra året. En del
handlar om de omfattande upprustningarna i till exempel centrala Huddinge och Visättra.
Fastigheterna är bokförda till 10
miljarder kronor, och det marknadsmässiga värdet bedöms till
13 miljarder. Lånen ligger på cirka
7 miljarder kronor.
Ordföranden Anti Avsan (M)
informerade om att Huge når
sina miljömål för 2020 redan i år.
Tomas Henriksson (S) ställde en
berättigad fråga om hyreseffekter
av renoveringarna. Han hävdade
att det i värsta fall kan bli 40–50
procent högre hyror. Avsan svarade kryptiskt att det är hyresgästerna som ska betala kalaset, men
på ”ett smart sätt”.
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Stefan Löfven på
kunskapsresai Huddinge
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Nytt stopp för
postutdelning i
Flemingsberg
POST Förra våren vägrade Posten
att dela ut post på Terapivägen på
grund av trakasserier mot brevbärarna. Nu har detta upprepats.
Marianne Broman (MP) frågade
kommunstyrelsens ordförande,
Daniel Dronjak Nordqvist (M), om
vad som kan göras för att trygga
postutdelningen i Flemingsberg.
Hon hävdar att ett par tusen invånare drabbas, när man hänvisas
till att hämta sin post i Storängens industriområde i stället. Hon
föreslog att man ska försöka hitta
en lokal på hemmaplan så länge
problemen kvarstår.
Dronjak var medveten om att
problemet har blossat upp igen.
Han ansåg att det som kommit
fram på ett möte i början av året
visade upp en oacceptabel situation. Kommunens säkerhetschef
har fått i uppdrag att ta fram en
handlingsplan. Man verkar ha en
koll dem som stör. Den senaste
incidenten var äggkastning mot
en av Postens bilar. Broman hävdade att det är oacceptabelt att
flera tusen drabbas, och att informationen lyser med sin frånvaro.
Dronjak instämde i att öppettiderna på hämtningsställena inte
får godkänt.
Britt Björneke (V) har en enkel
fråga på samma tema till trygghetsrådet Christian Ottosson (C).
Britt får svar i maj. Hon hävdar att
såväl biblioteket som fritidsgården Ung Zon också har hemsökts.
De som arbetar på biblioteket har
tidvis känt sig tvungna att låsa.
Erling Karlsson (S) har väckt
frågan i Södertörns polisnämnd.
Polisen är medveten om problemen, trots att Posten inte gjort
någon polisanmälan.
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Helene Hellmark Knutsson i samspråk med Löfven och Högberg..
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BESÖK Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiledare, besökte Huddinge i mars. Dagen startade på Visättraskolan. Där presenterade man stolt sitt arbete med förberedelseklasser för elever
som nyligen kommit till Sverige. Det är ett givande, men också krävande arbete, för pedagogerna. Diskussionen med rektorn Samira Vikström och övrig personal handlade mycket om att det är
viktigt att skolor och elever får likvärdiga förutsättningar. Skolor med större utmaningar måste få
bättre resurser var budskapet till Löfven. Det är också kärnan i socialdemokratisk utbildningspolitik – alla ska få samma chans till kunskap, berättade Stefan Löfven. Pedagogerna var pålästa på
socialdemokraternas framtidskontrakt inför besöket och det blev en livlig diskussion. Efteråt var
personalen positivt överraskad över hur insatt och engagerad S-ledaren var.

Det blev också tid för en rundtur på skolan
tillsammans med Emil Högberg (S), oppositionsråd i Huddinge. De fick träffa glada
och nyfikna barn och fler av skolans medarbetare. Efteråt var Stefan Löfven mycket
nöjd med besöket, och det stora engagemang för sitt jobb som Visättraskolans personal visat.

Södertörns högskola
Resan gick sedan vidare till Södertörns
högskola, där rektor Moira von Wright och
prorektor Nils Ekedal mötte upp. Besrat
Tesfay berättade om högskolans utbildning i entreprenörskap, som är nyskapande och har fokus på innovation. Den har
därför rönt stort internationellt intresse.
Studenterna får praktik genom fadderföretag. Efter utbildningen är det 24 procent,
som driver företag i egen regi, och ännu
fler som arbetar i innovativa branscher och
organisationer. Stefan Löfven uppskattade
det breda perspektivet. Entreprenörskap
handlar inte bara om produktion utan
också i hög grad om ledarskap. Han fick
även möjlighet att samtala med studenterna, som var nöjda med utbildningen.
Flemingsbergs Science
Sista anhalten på besöket var Flemingsbergs science, som arbetar för att stärka
utvecklingen inom medicinsk teknik och
life science genom att ta vara på affärsidéer och utveckla företag från de akademiska och kliniska verksamheterna. Här
fick Stefan Löfven och Helene Hellmark
Knutsson, oppositionslandstingsråd (S),
en redogörelse för den regionala kärnan
Flemingsberg och hur affärsidéer kan

utvecklas. Per Bengtsson, VD på Karo Bio,
ett teknikföretag som utvecklar nya läkemedel mot bland annat autoimmuna sjukdomar, ledgångsreumatism och psoriasis,
pratade om branschens villkor. Att ta fram
läkemedel är en mycket lång process. Idag
är det problem att kunna utveckla dem på
sjukhuset, eftersom ersättningssystemen
inte premierar sådant. Sverige har tappat
mycket mark inom läkemedelsforskningen
och -industrin de senaste åren. Både Stefan Löfven och Helene Hellmark Knutsson
framhöll att det är av avgörande betydelse
för vårt land att vi har möjlighet att ligga i
framkant här. Per Bengtsson betonade att
det är viktigt med ägare som har pengar,
förstånd och hjärta – annars flyttar verksamheten utomlands.
Mando AB behandlar personer med
ätstörningar med en speciell metod, bland
annat med hjälp av en mandometer, som är
en våg kopplad till en dator. Stefan Löfven
och de andra besökarna fick här chansen
att själva pröva genom att väga och äta
geléhallon. Några patienter och anhöriga
vittnade om metodens effektivitet. En viktig faktor, som alla tog upp, var att man som
patient själv sätter målen och har kontroll
över behandlingen. Stefan Löfven fann det
både berörande och glädjande att höra.

Läser Huddinge Nyheter.
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I Visättraskolan.
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Framtidskommun
Stefan Lövfen kunde konstatera att Huddinge är en framtidsinriktad kommun, där
kunskap driver utveckling. Men han hävdade också att det finns mycket att göra för
att ta vara på möjligheterna bättre, och det
är en nyckelfråga för ett Framtidsparti.
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