
I SYRIEN HADE MUDHAR ett eget företag som 
hisstekniker. När kriget bröt ut tvingades 
Mudhar och hans bröder fly utan att få med 
sina familjer. De hamnade i Uddevalla och 
fick redan efter 6 månader uppehålls-
tillstånd. Mudhar minns den första tiden 
som en stor oro över sin mamma och sin fru 
som var kvar i krigets Syrien. 

– Oron över dem var svår, jag mådde 
väldigt dåligt, säger Mudhar och minns 
tillbaka. 

Han insåg dock att han ville ut i jobb 
snabbt för att kunna försörja sig och 
ordnade en praktikplats på ett hissföretag. 
Snart stod det klart för honom att han inte 
kunde klara sig utan svenska, han gjorde sig 
inte förstådd och han kunde inte termerna 
för arbetet på det nya språket. 

– Den enda vägen var att lära sig svenska, 
och det snabbt, säger han. 

MÅLET VAR hela tiden att bygga upp det han 
haft i Syrien, ett bra och flexibelt jobb med 

mycket sociala kontakter. 
– Jag ville snabbt komma in i samhället och 

insåg att språket och en utbildning var den 
bästa vägen för mig, säger Mudhar. 

Det tog inte lång tid förrän Mudhars SFI-
lärare uppmärksammade hans målmed-
vetenhet, och pushade honom att vända sig 
till kommunens studievägledare. 

– Studievägledaren lyssnade på mig och 
ansåg att jag hade så pass bra svenska och 
tillräckligt stor erfarenhet för att söka mig 
vidare på en gång. 

MUDHAR SÖKTE IN på YH-utbildningen 
hisstekniker på Xenter i Botkyrka, den enda 
i sitt slag i Sverige. Via praktiska tester och 
med mobilbilder från sitt arbete i Syrien, 
kunde han visa upp att han hade rätt 
erfarenhet och utbildning. 

– Jag kunde validera mina kunskaper och 
kom in, vilket var en lättnad. I samma veva 
kom också min fru, hon hade lyckats fly 
undan kriget. Då kände jag mig stark. Hon 

är min trygghet. 

UNDER UTBILDNINGEN har Mudar pendlat 
mellan Uddevalla och Tumba och bott hos 
vänner och bekanta. Varannan helg har han 
åkt hem till sin fru. Trots att det har varit 
jobbigt ibland han har också hela tiden haft 
målet framför sig. 

– Ett jobb, att kunna språket, en bra 
utbildning och att kunna försörja mig och 
min familj och få tillbaka det liv jag en gång 
tvingades lämna bakom mig – det är mitt 
recept för att bli en del av samhället. 

Under utbildningen blev Mudhar och 
hans fru Nour föräldrar till en liten flicka, 
Ilia, som idag är 7 månader gammal. 

– Nu har jag ännu en bra orsak till att 
kämpa vidare, till nästa steg. Vart det slutar 
vet jag inte än, men uppåt förstås. säger 
Mudhar nöjt. 

Och med fyra jobberbjudanden i fickan 
känns det som att målet är i hamn och vägen 
pekar just – uppåt. 
l Läs mer om Xenters utbildningar 
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Rättelse om simskola
För ett par veckor sedan fick du en 
Sommartidning från Botkyrka kommun med 
massor av tips på sommaraktiviteter. Tyvärr 
föll texten om simskola i Fittjabadet bort. 

Du som vill anmäla ditt barn till simskolan 
kan läsa mer om tider och vad som gäller 
på botkyrka.se/bad. Där kan du också göra 
anmälan till simskola. Fittjabadet når du på 
tel. 08-530 616 45.
l Läs mer på botkyrka.se/bad

Nattvandrande mammor 
skapar lugn i Fittja
I Fittja håller ett 40-tal nattvandrande 
mammor, mor- och farmödrar ordning på 
ungdomarna. Eftersom det är deras barn 
och barnbarn det handlar om så har det en 
lugnande effekt när de syns på gatorna. En 
verksamhet som uppskattas av såväl 
ungdomarna som polisen. 

Engagemanget har även stärkt 
sammanhållningen bland kvinnorna i 
området. ”Det är jättebra för oss och bra för 
ungdomarna, bra för gatorna, polisen tackar 
oss”, berättar mamman Hazer för SVT 
Nyheter som har uppmärksammat 
mammornas arbete.

         Midsommarfirande i    
        Grödinge, Tullinge
och Hågelby! 
Måste man välja?
Redaktör: Marianne Wladis.
marianne.wladis@botkyrka.se
Tel: 08-530 618 05.

Mudhar bygger upp sitt 
liv igen efter flykten
När Mudhar Nekach kom till Sverige från krigets Syrien 2013 ville han 
fortsätta i sitt yrke som hisstekniker. Med mycket kämparanda har han 
validerat sin utbildning och erfarenhet från hemlandet och tagit examen från 
YH-utbildningen Hisstekniker på Xenter. Idag har Mudar hela fyra olika 
jobberbjudanden och är nära målet att få det han en gång förlorade.
Text: Claudia Virtanen  Foto: Patrik Lark

Engagemang

90000
Vilken dag som helst är vi 90 000 
medborgare i Botkyrka kommun. I 
kommande nummer av Pejl skriver vi 
mer om det och du kommer att få träffa 
några av medborgarna i tidningen. Håll 
utkik. 

Bättre väg Tumba Tullinge 
27 juni till 30 september i år 
förbättrar Trafikverket Huddingevägen 
(väg 226) mellan Tumba och Tullinge. 
Ett skyddsräcke byggs för att förstärka 
skyddet vid Tullinge vattentäkt och en 
busshållplats byggs om. Ett körfält 
kommer att stängas av med ljus-
signaler och flaggvakter. 
l Läs mer på trafikverket.se/
tumba-tullinge

MÅLMEDVETEN. Mudhar Nekach har ända sedan flykten från krigets Syrien haft som mål att komma 
tillbaka till yrket som hisstekniker.

pejl på

Solen levererar i 
Botkyrka
Botkyrka kommun fortsätter att satsa på 
förnybar energi och har under året 
installerat nya solanläggningar på flera av 
kommunens fastigheter. Nu finns det 
solfångare på tio fastigheter och tre 
anläggningar med solceller. Vill du installera 
egen solenergi? Kolla in kommunens 
solkarta för att se hur mycket solen strålar 
på just ditt tak! 
l Botkyrka.se/solkartan

Gå i simskola i Storvreten eller Fittja. 

Foto: The Jens



Niki Awandee. Tidigare världsmästare i hiphop som under våren synts i 
dokumentären ”Martha & Niki”. 27 augusti är hon konferencier för This is Alby.

Jan Johansen och hans Tullingebaserade kör 
blandar Jannes klassiska hits med andra låtar 
under Scensommar Tullinge den 27 augusti. 

Lisa Ajax vann med sin starka röst Idol 2014 och gick direkt till final i 
Melodifestivalen 2016. 28 augusti framträder hon under Hjärta Botkyrka-dagen i 
Hågelbyparken.

SCENERNA I HÅGELBY, Alby och Tullinge 
överraskar med ett generöst program som 
väcker nyfikenhet och bjuder till nya möten 
med en unik mix av lokala, nationella och 
internationella toppartister. Det blir också 
stort fokus på ”prova-på”-aktiviteter med 
föreningsliv, kommun och andra aktörer som 
avsändare. 

FESTIVALEN STARTAR lördag den 27 augusti 
med Scensommar Tullinge som bjuder på 
lokal marknad, workshops, Rackartygarna, 
Jan Johansens kör och Maxida Märak.     
Lördagen fortsätter med This is Alby – 
festivalen med lokala och kända svenska 
artister som Denz, Aleks, Keya, Ison & Fille 
och Adam Tensta.Lördagkvällen lyfter 
hiphopaktivister från Sverige, Senegal och 
Syrien. De använder musiken för att höja 
sina röster för mänskliga rättigheter och 
yttrandefrihet, exempelvis Sveriges nya r’n’b 
stjärna Cherrie och kvinnorättsaktivisten 
Sister Fa från Senegal, just nu aktuell i 
svenska dokumentärfilmen FONKO. 

HJÄRTA BOTKYRKA bultar igång söndagen 28 
augusti med Dolly Style och Lisa Ajax, 
Tensta Gospel Choir, Framtidskören, 
sambafotboll, workshops, trummor, konst, 
Skogsmulle och mycket mer. Dessutom delas 
priser ut till alla Botkyrkas fantastiska 
stjärnor och stipendiater inom kultur och 
idrott. 

Det är tredje året i rad som festivalen 
genomförs och förra året breddades prog-
rammet både under Hjärta Botkyrka-dagen 

Dolly Style består av Molly, Holly och Polly som debuterade i Melodifestivalen 2015.  I år tävlade de 
med bidraget Rollercoaster. I augusti kan du se dem uppträda i Hågelbyparken.

FESTIVAL FÖR ALLA

Heta sensommardagar med 
Vi är Botkyrka-festivalen
Närmare åtta tusen personer besökte Vi är Botkyrka-festivalen 2015. I år blir 
det en om möjligt ännu hetare avslutning på sommaren med en inspirerande 
festivalhelg på tre platser. Besökarna bjuds på en unik mix av lokala, 
nationella och internationella toppartister. Kom och festa i Alby, 
Tullinge och Hågelby!
Text: Love Svensson

OM FESTIVALDAGARNA
4 Scensommar Tullinge 

 Var:  Tullinge centrum
 När: Lördag 27 augusti 
 Ur programmet: Jan Johansens kör, 

Maxida Märak. Lokal marknad. 
4 This is Alby 
 Var: Torget i Alby centrum
 När: Lördag 27 augusti  
 Ur programmet: Denz, Aleks, Keya, Ison & 

Fille och Adam Tensta. Hiphopaktivister 
från Sverige, Senegal och Syrien.

4 Hjärta Botkyrka: 
 Var: Hågelbyparken
 När: Söndag 28 augusti
 Ur programmet:  Dolly Style, Lisa Ajax, 

Tensta Gospel Choir, Framtidskören. 
Sambafotboll, workshops, Skogsmulle. 
Utdelning av priser till Botkyrkas stjärnor 
inom kultur och idrott.  

Hela programmen finns på viarbotkyrka.se

Produceras av Botkyrka kommun  l  Du når oss också på: botkyrka.se 
Twitter: @BotkyrkaKommun •facebook.com/Botkyrka
l  Trevlig läsning!

Barnen tog spadtag för nya förskolan
Solen sken och ballongerna vajade när spadtaget för den nya förskolan på 
Eriksbergsåsen i Hallunda togs den 10 juni. Förskolebarnen och Emanuel 
Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande, satte tillsammans 
spadarna i backen. I januari 2017 beräknas förskolan vara klar för 
inflyttning. 
– Botkyrkas barn är viktiga och förtjänar en pedagogisk miljö! Därför satsar 
vi på dem genom att bygga nya förskolor som är anpassade efter modern 
pedagogik - och med stort fokus på barnens lärande och utveckling, säger 
Emanuel Ksiazkiewicz.

BOTKYRKA
pejl på

 i Hågelbyparken och i Tullinge, och lockade 
en större publik med stark inriktning på 
prova-på-aktiviteter.

– Vi jobbar på samma sätt i år och har en 
om möjligt ännu starkare mix av artister och 
aktiviteter, med inslag av lokalt, nationellt 
och globalt. Vi räknar med minst lika många 
besökare 27 och 28 augusti, säger projekt-
ledare Susanna Freund Widman. d

Foto: Tobias Fischer



HIPHOP-DUO. Missa inte Ison & Fille när de uppträder på This i Alby 27 augusti.

PEJLAT: Botkyrka kommun engagerar lokalsamhället och åker till Almedalen med över 30 aktörer. Vad ska du göra i Almedalen?

Oskar Garberg, Kafferostare och 
tehandlare Johan & Nyström 
– Vi ska sprida kaffekärlek! Dels genom 
att bjuda på vårt goda kaffe på 
kommunens terrass, dels genom att 
hålla i en kaffekurs där vi nördar in oss 
på kaffe och svarar på frågor såsom 
hur man kan brygga godare kaffe 
hemma.  

Melissa Besara, Tränare och 
lagledare Futebol Da Forca 
– Jag ska representera Futebol Da 
Forca och IFK Tumba Fotboll i en 
paneldiskussion där jag vill lyfta 
fördelarna, men även utmaningarna, 
med att driva tjejfotboll. Utöver det ska 
jag även omvärldsbevaka och nätverka.

Fira mid-
sommar i 
vackra 
Botkyrka
Längtar du efter att sätta 
blommor i håret, dansa 
kring stången och 
kanske hoppa säck? Då 
ska du ta dig till en av 
platserna i Botkyrka där 
du kan fira midsommar 
med alla härliga 
traditionsenliga inslag. 
I vackra Trädgårdstorp i Tullinge reses 
midsommarstången klockan 12.30. Här blir 
det dans och lekar kring stången, fiskdamm, 
säcklöpning och förstås kaffeservering med 
allt från varmkorv till glass. 

Om du vill besöka Grödinge på midsom-
maraftonen så är Grödinge bygdegård 
stället för dig. Klockan 13 drar firandet 
igång med levande musik, dans kring 
stången, lotterier, fiskdamm och ponny-
ridning. Det är fri entré till bygdegården och 
du kan parkera på Grödingevallen för 20 
kronor. 

I Hågelbyparken firas midsommar tradi-
tionsenligt med Slagsta Gille och dans 
kring stången. Hos Systrarna Blom kan du 
köpa blommor för 20 kronor och binda din 
egen blomsterkrans. Här blir det också ett 
musikaliskt nedslag med Caféz som gästar 
parken. Med en interaktiv teaterinstallation  
skapas ett urverk tillsammans med alla som 
vill delta. Det blir förstås också lekar på 
gräsmattan och dansgolvet. Entrén är 60 
kronor för de stora och 30 för de små 
(2-15 år), barn under 2 år har fri entré. 

Marianne Wladis

Fastighetsägarna i Skår-
dal föreslås få ansvar för 
vägarna i området
l  Frågan om huvudmannaskap för de 
allmänna platserna i Skårdal har varit under 
utredning under flera år. Nu föreslår 
kommunstyrelsen att fastighetsägarna tar 
över ansvaret för vägarna.

Spadtag för ny 
restaurang i Hallunda
l  Nu är spaden i marken för bygget av en 
Pizza Hut-restaurang i Hallunda. Första 
pizzan serveras i november. Spadtaget togs 
gemensamt av kommunens och 
restaurangens representanter.

FRÅN BOTKYRKA.SE

Klart det ska vara blommor i håret på 
midsommarafton!

Foto: R
obert Lorentz 

Foto: Tobias Fischer

Hediye Güzel, Press- och PR-
ansvarig Botkyrka kommun
– Jag projektleder Botkyrkas 
deltagande i Almedalen för att det ska 
vara så givande som möjligt för hela 
kommunen. Tillsammans visar vi vägen 
för hur man ska lyfta de lokala krafterna 
och förebilderna och marknadsför 
kommunen. Våra medborgare är de 
bästa representanterna! 



NÄR NAMNEN ROPAS upp för att nya svenska 
medborgarna ska komma upp på scen och 
hämta sin välkomstpresent och sitt diplom 
blir det tydligt vilken unik kommun 
Botkyrka är. Konferencieren Anders 
Byrsenius håller tungan rätt i mun när han 
ropar upp namn fjärran från Andersson, 
Pettersson och Lundström. Bland dessa 
finns Oliwia Majewska, 19 år, som kom till 
Botkyrka i tioårsåldern tillsammans med 
mamma Agnieszka och lillasyster Wiktoria.

– Jag tror att alla som bor här sprider sin 
egen kultur. Och man lär av varandra. 
Friheten är att man får vara som man vill. 
För det är vi som gör Botkyrka till vad det 
är, säger Oliwia Majewska som nyligen har  
tagit sin examen på Tumba gymnasium. 

I KOMMUNEN FINNS  drygt 100 nationaliteter. 
KTH-studenten Victor Okoro kommer från 
staden Owerri i Nigeria. Han har han nyss 
tagit en selfie tillsammans med statsminister 

Stefan Löfven, som strax före välkomst-
ceremonin kommit till Botkyrka för att hålla 
sitt nationaldagstal. 

– Det är superhäftigt att man kan träffa 
chefen för Sverige så här. I Nigeria är 
statschefen alltid på minst två kvarters 
avstånd från folket, säger Victor Okoro. 

Från Nigeria kommer också Samuel och 
Ebere Nwese och deras tioåriga dotter 
Onyinyechi. Ebere är lärare på Södertörns 
högskola och har bott i Botkyrka i fyra år. 
– Sverige är ett bra land att vara medborgare 
i och Botkyrka är en internationell kommun. 
Här finns värme och gemenskap mellan 
nationaliteterna. Samtidigt kan man också 
hålla fast vid sitt ursprung, säger Ebere 
Nwese. 

2015 FICK BOTKYRKA kommun 1 100 nya 
svenska medborgare. Alla har fått en 
inbjudan till dagens ceremoni i Hågel-
byparken. Robinson Martinez är en av dem. 
Men det har tagit tid att bli svensk. I många 
år kände han sig som chilenare och hade 
tanken att flytta tillbaks. Idag, 35 år efter att 
han kom hit som 19-åring, har han ansökt och 
fått sitt medborgarskap. 

– Jag känner mig som hemma nu och jag 
kommer inte flytta härifrån. Jag gillar 
Botkyrka och Sverige är ett paradis, säger 
Robinson Martinez. 

GLÄDJE. Familjerna Okoro och Nwese firar sina nya medborgarskap i solskenet i Hågelbyparken. 

MEDBORGARCEREMONIN 
OCH NATIONALDAGEN

4 Under 2015 fick 1100 personer i 
Botkyrka kommun svenskt 
medborgarskap.  

4 För cirka tjugo år sedan var Botkyrka 
kommun först i Sverige med en 
välkomstceremoni för personer med 
nytt svenskt medborgarskap.

4 Tidigare firades 6 juni som svenska 
flaggans dag. 1983 fick dagen status 
som nationaldag och 2005 blev det en 
helgdag.

4 Nationaldagen firas  bland annat till 
minne av dagen då Gustav Vasa valdes 
till kung 1523 och att riksdagen den 6 
juni 1809 antog den regeringsform 
som lade grunden för det moderna  
Sverige.  

           Jag känner mig    
           hemma nu och 
kommer inte att flytta 
härifrån. Jag gillar 
Botkyrka och Sverige 
är ett paradis.

             Robinson Martinez

Äntligen hemma i Sverige
Ett par hundra Botkyrkabor kom till Hågelby gård på nationaldagen 
för att fira sitt nya svenska medborgarskap. Den högtidliga ceremonin 
inleddes med tal av kommunfullmäktiges ordförande Inger Ros och 
avslutades med kaffe och tårta i den soliga parken. 
Text: Per Han  Foto: Tobias Fischer

l  Läs en längre version på botkyrka.se

i BOTKYRKA
AKTUELLT 

Läs mer
www.botkyrka.se

Kontakta kommunenTelefon: 08-530 610 00E-post: kontaktcenter@botkyrka.se

l Kommunfullmäktige
Tid: tisdag 21 juni kl. 17.30
Plats: Folkets Hus, Bragesalen, Hallunda
Kommunfullmäktiges möten är offentliga 
och du är välkommen att lyssna från 
åhörarplats. Du kan även följa mötet via 
livesändning på www.botkyrka.se. På 
kommunens webbplats hittar du också alla 
sammanträdeshandlingar. 
Ur dagordningen: 
- Temporära infartsparkeringar under 
ombyggnation av Tumba centrum 
- Tillfälliga bostäder i Tumba 
- Yttrande till Kammarkollegiet över 
Tullingepartiets ansökan om 
kommundelning 
- Svar på motioner och medborgarförslag 

l Tekniska nämnden
Tid: måndag 20 juni kl. 19
Plats: kommunalhuset i Tumba, plan 2, 
rum 3

  

l Samråd: detaljplaner för förskolor
Nu är det samråd för tre detaljplaner för 
förskolor. Vallmons förskola (Idun 6, plan 
54-59), Gullvivans förskola (Frigg 3, plan 
54-60) i Hallunda/Norsborg samt Opalens 
förskola i Tumba (Opalen 3, plan 11-32). 
Du kan läsa förslagen mellan 22 juni och 
15 juli 2016 på plan 2 i kommunalhuset i 
Tumba och på www.botkyrka.se/planer. 
Öppet hus om planerna är 4 juli 2016 
mellan kl. 17 och 18:30. Då kan du ställa 
frågor om planerna. 

l Sommarstängt på mötesplatser
Mötesplats Grödinge håller 
sommarstängt från måndag 13 juni till 
och med söndag 14 augusti. Info: 
telefon 08-530 630 94. Mötesplats 
Tumba håller sommarstängt från 
torsdag 23 juni till och med söndag 7 
augusti. Info: telefon 08-530 615 98.

l Drop-in: bygglov för företagare
Du som företagare är välkommen att ställa 
dina frågor till bygglovshandläggare på 
Näringslivscenter hos Botkyrka kommun i 
Tumba. 
Öppettider: 
Tisdagar kl. 10.00-15.00 
Onsdagar kl. 10.00-15.00 
(lunchstängt kl. 12.00-13.00) 

l Sommarlovskurs i teknik och 
design
Tid: måndag- tisdag, 20- 21 juni kl. 9-12 
Plats: KomTek Botkyrka
En design och teknikkurs på Komtek för 
barn mellan 8-9 år. Vi kommer att 
upptäcka, experimentera och ha det riktigt 
kul under två förmiddagar! Både utomhus 
och inomhus. 
Info: www.komtekbotkyrka.se

l Pyssel och designkurs på KomTek!
Tid: onsdag 22 juni kl. 9-14
Plats: KomTek Botkyrka
Välkommen att anmäla ditt barn till en 
kostnadsfri pyssel- och teknikkurs för barn 
mellan 10-11 år. En heldagskurs i teknik, 
konstruktion och design. Vi kommer att 
designa, bygga och experimentera både 
inomhus och utomhus. Info: 
www.komtekbotkyrka.se

l Onsdagskul: Varför gråter pappan?
Tid: onsdag 22 juni kl. 13-13.40
Plats: Hågelbyparken, Hågelby Gård
Utanför staketet vid Alvis och Hamsas 
skola står en pappa och gråter. Varför gör 
han det? En detektivresa genom de stora 
känslornas landskap. Föreställningen 
bygger på den hyllade boken Varför gråter 
pappan? av Kristina Murray Brodin. 
Entré: 40 kr. Info: www.hagelby.se.

Fira midsommar
Midsommarfest i Hågelbyparken: Vi firar 
traditionell midsommar med Slagsta Gille 
som dansar runt stången. Passa på att binda 
din egen blomsterkrans med hjälp av 
Systrarna Blom. I parken kan du leka på 
gräsmattorna och du får träffa Caféz som 
gör en magisk, interaktiv teaterinstallation om 
tid. Biljetter: 60/30 kr. Info: www.hagelby.se
Tid: fredag 24 juni kl. 11-16
Plats: Hågelbyparken, Hågelby Gård

Foto: Johnér/E
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