
Den 21 september 2016 anordnade Samtidshistoriska insti-
tutet som en del av Södertörns högskolas 20-års jubileum 
vittneseminariet ”Levande campus. Utmaningar och möj-
ligheter för Södertörns högskola i den nya regionala stads-
kärnan i Flemingsberg”. 

Utgångspunkten för seminariet var att under jubileumsåret 
inte bara titta bakåt, utan också lufta idéer kring högskolans 
framtida utmaningar och ut-vecklingsmöjligheter. Frågor 
som diskuterades handlade om hur det sociala landskapet 
bör gestaltas när det är en kunskapsinstitution som utgör 
navet för platsen, samt vil-ken roll Södertörns högskola ska 
ha i den nya regionala stadskärnan som håller på att växa 
fram.

Levan
d

e cam
pu

s 
 

 
 

 
 

Johanna Ringarp & H
åkan Forsell  (red.)

SAMTIDSHISTORISKA FRÅGOR 36

Södertörns högskola | Biblioteket, SE-141 89 Huddinge | publications@sh.se

LEVANDE  
CAMPUS

Johanna Ringarp 
& Håkan Forsell (red.)

Utmaningar och möjligheter  
för Södertörns högskola i den nya  
regionala stadskärnan i Flemingsberg



SAMTIDSHISTORISKA FRÅGOR 36

LEVANDE  
CAMPUS

Johanna Ringarp 
& Håkan Forsell (red.)

Utmaningar och möjligheter  
för Södertörns högskola i den nya  
regionala stadskärnan i Flemingsberg



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtidshistoriska institutet 
Södertörns högskola 
SE-141 89 Huddinge 

 
shi@sh.se 

www.sh.se/shi 
 

© Samtidshistoriska institutet,  
Södertörns högskola 

 
Omslag: Jonathan Robson 

Formgivning: Per Lindblom & Jonathan Robson 
Tryck: Elanders, Stockholm 2017 

 
Samtidshistoriska frågor nr 36 

ISSN: 1650-450X 
ISBN: 978-91-89615-35-9 



 
 

 

 

Innehåll 

 

Inledning ............................................................................................. 5 

Vittnesseminarium........................................................................... 11 

Appendix ........................................................................................... 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 5

Inledning 

På 1980-talet väcktes tanken att etablera en ny högskola i södra 
Storstockholm. Skälen till att den skulle förläggas söder om Slus-
sen var dels att andelen högutbildade var lägre där än norr om 
Slussen, dels att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft skulle kom-
ma att öka. Dessutom fanns det inget högre lärosäte i de södra 
delarna av Stockholmsregionen. Integrationsfrågan var alltså cen-
tral när Södertörn högskola grundades 1997.  

Samtidigt fanns det en annan förhistoria som har att göra 
med regionens ekonomi och hur olika servicesektorers placering 
i det större stadsrummet påverkar framtida urban utveckling. 
Sjukhuset som finns i Flemingsberg sedan 1960-talet – Huddinge 
sjukhus (numera Karolinska universitetssjukhuset Huddinge) – 
var från börjad planerat att ligga i Enskede, det vill säga inne i 
Stockholms stad, men beslutet blev att det hamnade i Huddinge 
kommun. Anledningen var bland annat att man förutsåg en stark 
befolkningstillväxt i Söderort vilket innebar att vårdplatserna på 
Södertörn behövde utökas och att det enda andra sjukhuset på 
Södertörn låg i Södertälje. Kritikerna menade att sjukhuset kom 
att placeras alldeles för långt bort från stadens centrum. Det vill 
säga att det inte hörde till staden utan var en slags satellit som 
svävade utanför. Den stora frågan blev då hur man skulle kunna 
få det att inte bara vara ett sjukhus, utan också koppla samman 
dess verksamhet med andra samhällsfunktioner. 

De nationella politiska drivkrafterna att tillgodose arbets-
marknaden med utbildad arbetskraft, flera vårdplatser och ar-
betstillfällen i Söderort, kunde de regionalpolitiska aktörerna dra 
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nytta av både vid inrättandet av sjukhuset och av högskolan och 
på så sätt forma en vård- och utbildningsnod i Flemingsberg. 

Campus Flemingsberg har även senare genom stadens fortsat-
ta utveckling och samhällets skiftande intressen och investeringar, 
gått från ett område präglat av ett integrationsfokus till att utgöra 
en form av science-business-kunskapssamhälles-nod. Denna ut-
veckling ligger också helt i linje med vad som händer i andra 
länder, där man har väldigt stark universitets- och högskoledri-
ven stadsförnyelse. Alltså, det är universiteten, högskolorna som 
köper mark, som planerar infrastruktur, och ser till att det finns 
arbetstillfällen. Det är inte så konstigt eftersom det är högskolor-
na som är dagens motsvarighet till dåtidens industri. Högskole-
sektorn har alltså med tiden blivit stadsutvecklare och fastighets-
ägare, därtill har man massa andra typer av roller kopplat till sig 
än vad som förut var brukligt. 

Som en del av Södertörns högskolas 20-års jubileum anordnade 
Samtidshistoriska institutet den 21 september 2016 vittnesseminari-
et ”Levande campus. Utmaningar och möjligheter för Södertörns 
högskola i den nya regionala stadskärnan i Flemingsberg”. Ut-
gångspunkten för seminariet var att under jubileumsåret inte bara 
titta bakåt, utan också lufta idéer kring högskolans framtida utma-
ningar och utvecklingsmöjligheter. Inte minst med tanke på att 
Flemingsberg är utsett att bli en av Storstockholms nya regionala 
stadskärnor under de kommande åren.  

En högskola går naturligtvis att planera rent fysiskt, men det 
måste också finnas en form kopplad till ett innehåll för att den 
ska kunna utvecklas och fortleva. Och frågan är vad det urbana 
innehållet i ett högskoleområde som Campus Flemingsberg ska 
vara? Hur ska människor mötas och röra sig i stadskärnan? Hur 
ska det sociala landskapet gestaltas när det är en kunskapsinsti-
tution som utgör navet för platsen, och som har planerats dit av 
regionala myndigheter? Vilka samarbeten och kontakter finns 
mellan lärosätena och företagen/civilsamhället? Och vilken roll 
ska Södertörns högskola ha i den nya regionala stadskärnan – ett 
komplement till life science och medicinsk teknik på Campus? 
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Seminariet fokuserade alltså mycket på den fysiska planeringen i 
området, samtidigt måste det finnas olika typer av relationer mel-
lan människor och mellan arbetsplatser och boenden för att plat-
sen ska kunna utvecklas. Hur tänker man kring den här typen av 
stadsutveckling som Flemingsbergsområdet? Vilka andra kompo-
nenter måste till för att området ska bli levande, diversifierat och 
en del av stadssamhället? Det var frågor som ställdes till panelen.  

Seminariet spelades in och transkriberades, därefter har Jo-
hanna Ringarp redigerat det. Vittnena har läst igenom utskrif-
terna och gjort vissa förtydliganden och korrigeringar. 
 
Deltagarna i panelen: 
Ebba Östling (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka 
kommun. 
Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande 
i Huddinge kommun 
Björn Varnestig, VD för Flemingsberg Science. 
Oskar Wiik, ordförande i Södertörns högskolas studentkår, 
SöderS.  
  
Seminariet som var ett samarrangemang mellan Samtidshisto-
riska institutet och Södertörns högskolas 20-års jubileumsgrupp, 
inleddes med att Cheick Wagué professor i företagsekonomi och 
medlem i rektorsrådet för samverkansfrågor vid Södertörns hög-
skola gjorde en exposé över utvecklingen på Södertörns högsko-
la. En del av de bilder som Cheick Wagué hänvisar till i sin in-
troduktion finns bifogade som ett appendix till denna skrift. 
Moderatorer var Håkan Forsell, professor i historia med inrikt-
ning mot stadshistoria och urbana studier och Johanna Ringarp, 
fil. dr i historia och dåvarande föreståndare för Samtidshistoria 
institutet. 

 
Johanna Ringarp & Håkan Forsell 
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Vittnesseminarium 

Johanna Ringarp 
Varmt välkomna alla, Johanna Ringarp heter jag och är förestån-
dare för Samtidshistoriska institutet. Detta arrangemang anordnar 
vi tillsammans med Södertörns högskolas 20-års jubileumsgrupp. 
Antonia Ribbing är samordnare för den. Som en del av Samtids-
historiska institutets publika verksamhet anordnar vi detta vitt-
nesseminarium: ”Levande campus. Utmaningar och möjligheter 
för Södertörns högskola i den nya regionala stadskärnan i Fle-
mingsberg”.  

Samtidshistoriska institutet har anordnat vittnesseminarier så 
länge institutet har funnits, det vill säga i femton, sexton år. På 
ett vittnesseminarium samlas några aktörer från ett skeende som 
man vill ha reda på någonting mer om, ofta som här inför publik 
och så spelas det in och dokumenteras och publiceras sedan i 
skriftserien Samtidshistoriska frågor.  

Det handlar om en källskapande verksamhet, det vill säga att 
man samlar och får in material som man sedan kan forska vidare 
på. Det senaste vi hade var till exempel i Almedalen om flykting-
politiken och det vi kallade systemkollaps, det som hände i Fin-
land och Sverige hösten 2015. Det var spännande.  

Dagens seminarium är lite annorlunda då det är mer en fram-
tidsspaning än en återblick på något speciellt skeende som redan 
skett. Det vi kommer fokusera på är alltså de utmaningar och 
möjligheter som Södertörns högskola som tjugoåring står inför i 
den nya stadskärna som Flemingsberg kommer att bli, vilket är 
en del av de så kallade regionala stadskärnorna som bildas runt-
omkring i Stockholm. När Södertörns högskola startade så fanns 
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det en viss tanke med att vi förlades hit, men mycket har hänt 
under de här åren kan man tänka sig. De nya stadskärnorna med 
regionala utvecklingsplaner, RUFS, är ju ett exempel på det. Där 
alltså Flemingsberg tillsammans med Arlanda, Märsta, Barkarby, 
Jakobsberg, Kista, Sollentuna, Häggvik, Täby Centrum, Arninge, 
Kungens Kurva, Skärholmen, Haninge Centrum samt Södertälje, 
kommer att bli en del av stadens nya stadskärnor. När vi först 
kom hit så fanns det inte så mycket annat runtomkring av cam-
pusidén, men nu finns det flera olika högskolor och universitet 
och lärosäten. Karolinska Institutet, KTH, Röda Korset, Stock-
holms musikpedagogiska institut (SMI). Sedan 2015 har Söder-
törns högskola också en polisutbildning i sin verksamhet.  

Mycket har hänt under de här åren när det gäller utbild-
ningsutbudet, även andra saker har förändrats. Det gäller bland 
annat infrastruktur. Idag pratar man om att Flemingsbergs sta-
tion ska bli en möjlighet att avlasta Stockholms central, och så 
vidare. Det är alltså en mycket spännande och dynamisk tid och 
det ska därför bli intressant att höra hur panelen tänker kring 
utvecklingen och möjligheterna om vad som behöver göras fram-
över. Bredvid mig här står dagens andra moderator, Håkan For-
sell, urbanhistoriker på Stockholms universitet. Vi kommer till-
sammans vägleda er genom det här seminariet och därmed läm-
nar jag över ordet till dig, Håkan. 
 
Håkan Forsell 
Precis, tack. Jag ska först presentera vilka som kommer att ingå i 
panelen idag. Det är Ebba Östling som är socialdemokrat och 
kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun; Daniel Dron-
jak Nordqvist som är moderat och kommunstyrelsens ordfö-
rande i Huddinge kommun; Björn Varnestig som är VD för 
Flemingsberg Science och slutligen Oskar Wiik som är ordfö-
rande i Södertörns högskolas studentkår. Ni är alldeles strax väl-
komna fram hit för att hålla ett inledande anförande en och en. 
Men först ska vi lämna ordet till Cheick Wagué. Vi tänkte näm-
ligen att det var bra att inleda med en tillbakablick med utgångs-
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punkt i Södertörns högskolas utveckling. Så hjärtligt välkommen 
upp, Cheick Wagué. 
 
Cheick Wagué 
Tack för att jag får tillfälle att stå här. Det är fantastiskt roligt. 
Det är många ansikten som man känner igen. Jag vill först inleda 
med att läsa ett email som jag hittade igår när jag skulle titta 
närmare på de papper som jag hade på hyllan för att förbereda 
dagens seminarium. Och i mejlet står så här: ”Hej här kommer 
lite praktisk information inför den 20:e februari.” Det innebär 
2003. Det framgår att kaffe serveras klockan 08:45. Och arbetsde-
len beräknas vara klar vid femtiden. ”När vi planerade den här 
dagen i januari pratade vi även om att vi skulle avsluta det hela 
med att gå ut och äta. Jag tycker fortfarande att detta är en bra 
idé men eftersom vi inte talade om det på det senaste mötet har 
jag inte skrivit in det i dagordningen. Eftersom det finns många 
restauranger i närheten så kan vi bestämma oss för var vi går 
under dagen.” Det här är ett mejl som jag hittade och den perso-
nen som har skrivit mejlet sitter här idag. En person som har 
betytt mycket för Södertörns högskola. Vet ni vem det är? Kän-
ner personen själv igen sig i mejlet? Den 8:e februari 2003 klock-
an 11:09. [Skratt i rummet]. Med stolthet kan jag avslöja namnet 
på den här personen. Jo, det står Ebba Jansson.1 Och det står 
kvalitetsansvarig och ansvarig för studentfrågor vid kåren.  

Samarbetet med kommunerna runt här har betytt väldigt 
mycket, med Botkyrka, Huddinge, med Flemingsbergs Science, 
KI, KTH, Södertörn, Landstinget, Huddinge sjukhus, Röda Kor-
set. Björn, har jag missat någon?  
 
Björn Varnestig 
Jag tror du fick med alla… Sju stycken ska det vara. 

 
 

 
                                                                               
1 Ebba Jansson är samma person som Ebba Östlin som sitter med i panelen. 
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Cheick Wagué 
Och det skapar förutsättning för samverkan. Jag kommer in mer 
på det senare, men först vill jag passa på att visa lite statistik. I 
Stockholm, beroende på var man är född eller bor, då vet man 
väldigt lite om den andra delen. Jag själv som inte är född här, 
men som alltid har bott på söder kan aldrig tänka mig att flytta 
till norra delarna. Ni förstår vad jag menar. Och det här använ-
der jag som utgångspunkt för att man ska förklara varför Söder-
törns högskola. Därför Södertörns högskola. Och det finns två 
skrifter om detta. Den ena handlar om varför Södertörns högsko-
la det andra om därför Södertörns högskola.2  

Varför kom då Södertörns högskola till? Om man tittar på 
den här tabellen. Gymnasieutbildade tjugoåringar: Riket – 72 
procent och i blå ser ni Södertörnskommunerna. Nykvarn och 
Tyresö ligger över riket men de andra ligger under. Om vi tittar på 
hela länet då är Huddinge och Dalen över genomsnittet, men det 
finns några fortfarande som ligger under. Sammantaget visar det 
på att det är många som inte klarade gymnasium och då finns det 
anledning att höja kunskapsnivån [se Appendix, Figur 1]. För det 
är väldigt svårt att få jobb om man inte har någon gymnasieut-
bildning. Och har man inte gymnasieutbildning då är det också 
självklart att man inte går vidare och studerar. Eller hur?  

När det gäller högskolan. Om man tittar på den här bilden då 
kan man också göra jämförelse mellan länet, riket och kommu-
nerna runt Södertörn. [se Appendix, Figur 2]. Den här bilden 
visar varför politikerna har bestämt sig för att det ska finnas en 
högskola i södra delen av Stockholm. För närheten till högskola 
och universitet påverkar väldigt mycket ungdomarnas deltagan-
de i högskoleutbildningen. För man känner igen sig och man 
kommer i kontakt med högskola på många olika sätt. Och det är 
väldigt viktigt.  

                                                                               
2 Gerdin, Marie & Johansson, Alf W., En högskola av en ny typ? Två semina-
rier kring Södertörns högskolas tillkomst och utveckling, Huddinge, Söder-
törns högskola, 2005. 
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Nu tittar vi på de satsningar som man har gjort sen Söder-
törns högskola startade 1996. Ni kan se utvecklingen och den 
utvecklingen innebär att på bara tjugo år ungefär har antalet som 
går på högskoleutbildningen nästan fördubblats.  

Frågan var vad Södertörns högskola kan bidra med. Under de 
här åren, har antal studieplatser, antal studenter, ökat kraftigt för 
att sedan stabiliseras på en fortfarande hög nivå. Och det är inte 
bara mängden studenter, det är kvalitén på dessa studenter. Det 
är deras möjlighet när de kommer ut att få jobb. Det är också, 
trots att vi rekryterar många från södra delen, visade det sig när 
Högskoleverket granskade oss, att kvalitén på utbildningen inte 
är sämre än på andra ställen.  

Det är inte säkert att bara för att man kommer från studie-
ovana miljöer att man ska ha dåliga betyg. Det beror på vilka 
lärare man har, hur engagerade de är att få ungdomar att över-
träffa sig själva. Det är därför man behöver pedagoger och vi har 
en bra pedagog som sitter här, Per Bolin,3 för att ta ett exempel. 
Antal examina har ökat väldigt mycket under den här tiden. Det 
innebär att studenterna, de som blir klara med sin utbildning, 40 
procent av dem har utländsk bakgrund. När de kommer ut blir 
de förebilder för andra, det blir lättare att rekrytera. Men det är 
också så att arbetsgivare har lärt känna Södertörns högskolas 
studenter och då blir det ännu enklare. Och även de som sitter 
och rekryterar, bland personalchefer, kan det vara så att några av 
dem är utbildade på Södertörns högskola. T ex Botkyrkas kom-
munstyrelses ordförande, Ebba Östlin, är från Södertörns hög-
skola. Så det finns många ambassadörer som vi har i Sverige, 
utomlands, ja på många olika poster i samhället. Det är glädjan-
de och det måste vi tacka politikerna och alla dem som har varit 
med om att göra det här möjligt. Eftersom jag inte har mycket 
tid på mig kan jag inte dröja länge vid detta. Men det är bred 
rekrytering som stått i fokus och det har visat sig att det går att 

                                                                               
3 Södertörns högskolas studentkår SöderS delar varje år ut utmärkelsen Guld-
gripen, till årets bästa lärare. År 2004 fick Per Bolin Guldgripen. 
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göra bred rekrytering utan att göra avkall på kvalitén och det var 
bland annat det som var vårt uppdrag.  

Men det finns en annan del. Det var meningen när vi starta-
de, att forskning och utbildning skulle gå hand i hand och det 
skulle vara en forskning som var av hög klass så att inom tio år 
skulle Södertörns högskola bli universitet. Vi har gjort vår del av 
jobbet. Granskningen visar att vi har gjort det. Politikerna, de får 
fatta beslutet.  

År 2002 kom lagstiftningen som gör att högskolorna måste 
bredda rekrytering när det gäller högskoleutbildning. Den här 
tabellen visar för att ge ett 10-årsperspektiv, 1995 jämfört med 
2005 [Se Appendix, Figur 3]. Om man jämför Botkyrka, Hud-
dinge och Stockholms stad då kan ni se att 1995 var övergången 
från gymnasium till högre utbildningen ganska låg. Någonstans 
mellan 25 och 30. Men på 10-års sikt ligger vi på nästan på 50 pro-
cent, det är väldigt mycket. Eller hur? Det är tack vara alla ni som 
har varit med från början och de som har kommit efter. Trots att 
40 procent av våra studenter kommer från studieovana miljöer, 
tittar man på resultat och prestation ligger vi väldigt bra till i jäm-
förelse med genomsnittet i riket så att säga, som ligger på 28.  

Sören Jansson,4 du som var dekanus på den tiden. Säger jag 
sanning eller ljuger jag? 
 
Sören Jansson 
Jo, men så är det. Men din tabell slutar ju 2010, så det är ju histo-
riska data. 
 
Cheick Wagué 
Det är historiska data, men det var det jag hade tillgång till igår 
kväll. Idéhistorikern Crister Skoglund5 har gjort en jämförelse 

                                                                               
4 Sören Jansson är professor i etnologi. Under åren 2000–2007 var han 
ordförande (dekan) för utbildnings- och forskningsnämnden för humanio-
ra, samhällsvetenskap och teknik och från 1 juli 2013 till 31 december 2016 
var han prorektor på Södertörns högskola. 
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mellan Södertörns högskola och Uppsala universitet, Umeå uni-
versitet, Stockholms universitet och Lunds universitet åren 2012 
till 2015. Och då visade det sig att Södertörns högskola vid den 
tidpunkten var det enda lärosätet som inte fick underkänt.  

Och kom ihåg att vårt uppdrag är att vi ska rekrytera studen-
ter från studieovana miljöer. Och 40 procent av våra studenter är 
från studieovana miljöer, men genom pedagogik och engage-
mang får vi studenterna att överträffa sig själva både när det 
gäller undervisning och uppsatserna. Deras presentation är i 
paritet med de andra högskolorna som vi egentligen kan kalla för 
dinosaurier. Så vi ber inte om ursäkt för att vi finns. Vi är kaxiga, 
vi är bäst och vi vet det.  

Det är meningen att vi ska prata om campus. Pratar man om 
campus då kan man säga att det som vi ser här i dag inte är nå-
gon slump. Det är en medveten satsning från politikernas sida. 
Om vi går tillbaka till 1970-talets Huddinge då byggdes miljon-
programmet. På 1980-talet tillkom Novum forskningspark och 
pendeltågsstationen. 1990-talet etablerades Södertörns högskola 
och KTH Syd i Flemingsberg. På 2000-talet blev Huddinge sjuk-
hus en del av Karolinska universitetssjukhuset, och sen runt 2010 
tillkom polisutbildningen och Röda korsets högskola och så 
vidare. Det finns inget campus i Sverige, kanske inte i hela Nor-
den, där man på ett och samma ställe har både universitet och 
högskola med dignitet och kaliber som KTH och KI, Södertörns 
högskola, Röda korsets högskola. Så det här är en fantastisk 
plattform som vi har som utgångspunkt.  

När Södertörns högskola startade var tanken att man inte kan 
lösa dagens och morgondagens problem med bara ett ämne, en 
vetenskap och så vidare, man behöver mångvetenskaplighet. Man 
behöver tackla kunskapen från olika håll. Och nu finns det inte 
bara fakulteter med humaniora, samhällsvetenskap, teknik och 
så utan här finns också medicinsk utbildning, KTH med medi-

                                                                                                                                              
5 Crister Skoglund var lärare och forskare i idéhistoria på Södertörns högskola 
från år 1997. Han har bland annat forskat om studentradikalism, arbetarrörel-
sens bildningssyn, föreställningar om kreativitet och om lärande. 
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cinsk teknik och på senare tid även Röda korset högskola. Till-
sammans är vi starkare både utbildningsmässigt och forsk-
ningsmässigt än var och en för sig. Finns det något annat ställe i 
Sverige där man kan hitta det? Nej! 

Daniel, det som du och dina kompisar, eller kamrater kan 
man säga, har satt igång omvandlar Södertörn, Flemingsberg. 
För det är nämligen så att de som har varit i USA, framförallt i 
New York på 1970-talet och 1980-talet, vet att pratade man om 
Harlem då var det kriminalitet och drogproblem, men åker man 
dit idag är det inte är samma sak. Det samma gäller här. Om man 
jämför 1970-, 1980-, och 1990-talens Flemingsberg, med dagens så 
är det tydligt att orten inte har samma rykte som den hade på 
1980- och 1990-talen. Och kom tillbaka om tio år, då ska ni se att 
de lägenheter som man köper i Flemingsberg för en miljon idag, 
för dem kanske ni måste betala tre miljoner. Så skynda er om ni 
vill investera.  

För att prata om campus. Vi för vår del, utbildning och forsk-
ning, vi har gjort det som man har förväntat sig av oss. Men för 
att få ett levande campus, behöver det finnas ett liv efter utbild-
ningen, före kurserna, på helgerna. Det borde finnas affärer, 
mötesplatser för studenterna, bostäder, studentlägenheter osv. 
Nu har Huddinge kommun tillsammans med Botkyrka gjort så 
att vi kommer att få flera studentbostäder i Flemingsbergsdalen. 
Daniel, den är fantastiskt, vill du säga någonting om det?  
 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Det kommer jag nog säga sen. Men det där är en av sex, kanske 
sju etapper innan området är färdigt. Men det här är första vikti-
ga markeringen, så mycket kan jag säga. 
 
Cheick Wagué 
Det är också en satsning som är på gång som innebär att flera 
bostäder och kommunikationen från Flemingsberg via Kungens 
Kurva till Älvsjö, vilket kommer att ge en möjlighet att skaffa 
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kopplingar till olika tunnelbanestationer och det innebär att om-
rådet blir ännu mera dynamiskt än det är idag.  
 
Johanna Ringarp 
Tack så mycket. Det var en bra start på det vi ska prata om och vi 
har också fått lite bilder på satsningar i området. Nu ber jag pa-
nellisterna komma fram. Vi har låtit panellisterna ha som ut-
gångspunkt för det här övergripande temat, alltså levande cam-
pus, vilken betydelse har Södertörns högskola, för regionen? De 
har fått lite instruktioner vad de ska hålla sig till. Alltså hur har 
man tänkt utifrån sin position på levande campus utifrån utveck-
lingen på Södertörns högskola i regionen och strategier för själva 
regionen, alltså inte bara högskolan. Och hur man ser på frågan 
om integration och stadsplanering. För även om det finns massa 
boende redan och det kommer att byggas fler lägenheter, så finns 
det fortfarande den här problematiken att folk åker hit för att 
läsa när andra åker från stadsdelen för att arbeta någon annan-
stans och hur man ser på detta. Och jag tänkte att vi börjar med 
dig Oskar. Du kan börja utifrån det första temat: Södertörns hög-
skola i regionen. 

 
Oskar Wiik 
Oskar Wiik heter jag som sagt och är ordförande för Södertörns 
högskolas studentkår och sitter även som ordförande för Fle-
mingsbergs förenade studentkår som är ett samarbete med Sö-
derS, Medicinska Föreningen och Odontologiska Föreningen 
och Tekniska högskolans studentkår och nu även då RKHSK, 
Röda korsets högskolas studentkår alltså. Södertörns högskola, vi 
växer ju nu i kvalitetsvärderingar i forskning och utbildning. 
Och flera nya utbildningar och examen håller just nu på att tas 
fram. SöderS är också en större och starkare studentkår än vad vi 
någonsin har varit och vi är i dagsläget en av få studentkårer som 
faktiskt ökar i Stockholmsregionen. Och även antal studenter 
som söker sig till lärosätet visar på en uppåtgående trend. 26 000 
ansökningar inkom till Södertörns högskolas utbildningsutbud 
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nu inför hösten 2016. Och med Stockholms musikpedagogiska 
instituts inflytt nästa år så sker en mängd omorganiseringar på 
campus och framförallt då för Södertörns högskola då det ställer 
krav på fler läsplatser, fler studieplatser och lokaler för föreläs-
ningar och seminarium.  

Trots stabilt ansökningsantal nu så visar en associationsun-
dersökning från ett år sen att det är ganska få som känner till 
lärosätet Södertörns högskola. Endast 38 procent av Stockholms 
invånare känner till… eller 38 procent kände endast till namnet 
Södertörns högskola och bara sex procent angav att de hade en 
god kännedom. Södertörns högskola har en ny profil när det 
kommer till utbildning och forskning och planer för samverkan. 
Och med flera nya skolor i regionen och flera under planerings-
stadiet så skapas även goda förutsättningar för verklighetsan-
knytning till exempel för högskolans lärarutbildningar.  

Även Södertörns tingsrätt och närheten till polisverksamhet 
innebär goda förutsättningar för verklighetsanknytning för hög-
skolans polisutbildning. Det vill säga utmaningar och möjlig-
heter för att skapa samverkan på riktigt. Men frågan är däremot 
vad vill regionen med Södertörns högskola eller är det vi som 
sätter agendan? Är det ledningen eller majoriteten som bestäm-
mer? Studenter finns representerade i nästan varje råd på hög-
skolan och i kommunen som diskuterar levande campus, men 
ett nationellt problem är att studenter endast bjuds in för att de 
ska vara där. För att det legitimerar beslut. Men ges studenten 
faktiskt utrymme att prata? Eller innehöll dagordningen bara de 
fantastiska studenternas punkt där de endast fick den knappa 
minuten kvar av mötet för att hastigt sluddra fram någonting 
som inte protokollfördes ändå? Det finns en otrolig kompetens i 
högskolans 6 000 studenter. Vi är många fler, väv in det i deras 
utbildning, väv in deras tankar i planeringen. Vi är en stark röst 
och låt den vara en stark gemensam röst. Där har jag lite tankar 
kring hur vi kan utvecklas. 
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Johanna Ringarp 
Cliffhanger till Ebba. 
 
Ebba Östlin 
Tack så mycket. Det är skönt att Cheick inte läste upp något 
annat mejl som jag hade skrivit. Jag har ju skrivit en del mejl. Jag 
jobbade ju faktiskt på Södertörns högskola från 2001 till 2007 
och jag skrev åtminstone några mejl som inte var lika snälla som 
det han läste upp. Men jag tänker att det är fantastiskt att få vara 
tillbaka på Södertörns högskola men då i en annan roll den här 
gången. Jag är som sagt kommunstyrelsens ordförande i Botkyr-
ka sen första januari i år. För mig är det så här att om man ska 
titta framåt när det gäller Södertörns högskolas utveckling och 
regionen så måste man också titta tillbaka lite grann. Jag brukar 
använda uttrycket att om man inte tittar bakåt, om man inte 
tittar framåt så måste man titta upp och det kanske är det vi 
håller på med idag. Tittar upp. Eller så gör vi både och, samti-
digt, alltihopa på en gång. För Södertörn har ju haft en enormt 
stor inverkan på den resa som Botkyrka har gjort. Jag har varit 
politiskt aktiv i Botkyrka under tretton år och man kan se den 
förändringen som har hänt i en kommun som kommer från att 
vi är väldigt färgade av att vi har fyra stora miljonprogramsom-
råden och två klassiska villaområden, radhusområden som skulle 
kunna ligga i vilken kommun som helst i hela Stockholmsregio-
nen, men de råkar ligga i Botkyrka. Så vi har en väldig dynamik 
inom vår kommun men de senaste åren så har vi kunnat se att vi 
har haft ökade kunskapsresultat i skolorna, vi har bättre gymna-
siebehörighet. Det går åt rätt håll. Och jag tror att man helt klart 
kan säga att det handlar också om den satsning som man gjorde i 
och med att man la Södertörns högskola här där man la den. För 
det är inte helt oviktigt att när man åker förbi på pendeltåget så 
ser man Södertörns högskolas skylt. Det finns en närhet och så 
fort man har tänkt tanken att där kan jag gå i framtiden så blir 
det mycket mer möjligt än om man inte gör det. Därför är när-
heten viktig.  
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Nu ska jag lite grann säga mot mig själv, men man brukar ju 
säga att all politik är lokal, men jag tänker att den nuförtiden 
också är global. Men den är mycket mindre på ett plan nationell, 
om man tittar på ungdomar och hur ungdomar resonerar så är 
den antingen väldigt lokal eller väldigt global. De ser inte riktigt 
vad de ska hitta på den nationella nivån. Och jag tänker att där 
kommer också Södertörns högskola in. Alltså jag tror att det 
starka är att man är lokal. Det kanske är så att om man skulle 
göra en mätning på hur många som känner till Södertörns hög-
skola, tror jag att många fler i Söderort och i Södertörnskommu-
nerna skulle veta det än i Norrort. Och det är inte säkert att man 
skulle kunna rekrytera från Täby eller Danderyd. Då måste det 
vara en specifik utbildning som man vill gå. Så det man har lyck-
ats med, tycker jag, att göra det lokala väldigt kvalitativt och att 
bygga excellens med forskning som gör att man är stolt.  

Våra ungdomar från Botkyrka är stolta över att gå på Söder-
törns högskola. Man tycker att man får en väldigt bra utbildning. 
Vi kan också i kommunen se att när vi anställer från Södertörns 
högskola, att man har med sig andra kompetenser än om man 
har gått på Stockholms universitet. Då brukar jag alltid känna 
lite extra stolthet av det, tycka att det är viktigt att man har med 
sig någonting annat. Men om man ska fortsätta på den spaning-
en i framtiden då. Jag tror att för att behålla sin ställning och ut-
veckla den så behöver man fundera på: ”Hur ser samarbetet ut 
med oss kommuner i närheten, för att hålla kvar det här lokala?” 
För även om jag tror att ungdomar kommer bli alltmer globala, 
finns det alltid en poäng med närheten och det kommer vara en 
styrka. 
 
Johanna Ringarp 
Vi lämnar över till nästa. 
 
Björn Varnestig 
Björn Varnestig heter jag. Jag är chef för Flemingsbergs science 
som tillkom 2011 för att vara ett verktyg för att realisera en del 
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utav den här utvecklingsplanen som man då några år tidigare hade 
utvecklat för Flemingsberg. Och vi har rätt mycket fokus på sam-
verkan mellan akademin, näringsliv och samhället. Och dels för att 
främja utvecklingen utav ännu mer kunskapsintensiv verksam-
het här i Flemingsberg. Vi ägs utav, ja det var du ju inne på Che-
ick, högskolorna här på bygden, kommunerna och landstinget.  

Den första tiden, de första tre, fyra åren av vårt liv så ägnade 
vi oss väldigt mycket åt affärsskapande. Vi ville konkret visa att 
det går att stampa fram affärer ur den här kliniska och akade-
miska myllan i Flemingsberg. Komplettera ekosystemet på det 
sättet. Så vi jobbade rätt nära sjukhuset faktiskt och hittade hun-
dratals problem i vården som vi tog fram en del affärer utifrån. 
Ganska lyckat om jag får säga det själv. Nu har vi fokus desto 
mer på själva Campusutvecklingen. Det händer ju så otroligt 
mycket just nu så då gäller det att passa på de tidsfönster som 
finns och också hitta samverkansprojekt mellan stuprören. Vi 
kanske inte kan göra så mycket i stuprören, det gör nog högsko-
lorna bäst själva. Men där emellan skulle vi nog kunna bidra med 
ett och annat. Det handlar ju om att skapa attraktivitet, tydlighet 
för omvärlden för att kunna locka hit också annan kunskapsin-
tensiv verksamhet. Jag har ju känt Södertörns högskola ända sen 
den startades i stort sett. Jag var tidigare chef för någonting som 
hette Teknikbrostiftelsen här i Stockholm som sen blev Innova-
tionsbron och när jag var helt nytillträdd där så var Per Thull-
berg6 helt nytillträdd här så att vi pratade en hel del om hur vi 
skulle kunna hjälpa till att förverkliga innovationssystemet runt 
högskolan, för det var ju sådant som Teknikbrostiftelsen höll på 
med då på den tiden. Och det är otroligt glädjande och fantas-
tiskt att se hur högskolan nu har växt från kanske lite grann 
kusinen från landet i början till en stor och stark och medveten 
högskola som jag tycker verkar ha en fantastisk bas nu för vidare 
tillväxt och börjat ta plats ordentligt.  

                                                                               
6 Per Thullberg var mellan 1 januari 1997 och 31 december 2002 Södertörns 
högskolas första rektor. 
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Flemingsberg är ju av tradition dominerat av Life Science. 
Sjukhuset kom ju hit, som Cheick berättade, i början på 70-talet 
och det är ju så än idag att det är mycket Life Science här. Och 
vad blir då positionen för Södertörns högskola? Ja, man kan ju se 
det som att det är ett komplement till Life Science förstås, om 
man vill det. Man kan ju komplettera de här affärsskapande sam-
manhangen med sådant som inte är teknik och klinik. Men varför 
nöja sig med det? Idag så bildar man ju liksom inte värdeskapande 
verksamheter, affärer och sådant, utifrån tekniken egentligen utan 
det är ju behoven som ska styra. Och gärna med utgångspunkt i 
väsentliga samhällsutmaningar, faktiskt. Ett sådant exempel är ju 
den åldrande befolkningen, multisjuka är en mycket stor utma-
ning för samhället framöver. Och i ett sådant sammanhang skul-
le ju Södertörns högskola kunna ta en fantastisk och central posi-
tion, belysa de stora utmaningarna från många håll och kanter 
och verkligen bli en utav flera som går i bredd för att skapa lös-
ningar och som kan sätta Flemingsberg på den internationella 
kartan och skapa attraktion. Ja, det kan ju vara en inledning. 
 
Johanna Ringarp 
Tack. Nästa. 

 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Det är nästan så att man inte behöver mikrofon, vi är inte så 
jättemånga. Får jag fråga först bara. Daniel Dronjak heter jag, 
kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun. Varifrån är 
ni som är här? Studerar ni? Hur många studerar på Södertörns 
högskola? Inte någon. Hur många utbildar? Pedagoger? Vad gör 
ni övriga?  
 
[Presentationsrunda bland auditoriet]. 
 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Jag tycker det var intressant att veta lite vilka som har kommit.  
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Tack så mycket att jag får vara med och komma hit och berät-
ta lite grann och vara med i en diskussion kring Flemingsbergs 
utveckling och då naturligtvis med tonvikt på Södertörns hög-
skola som är lite grann av pärlan i Flemingsberg. Bra, tycker jag, 
att vi fick en genomgång av Cheick också i den resa vi har gjort, 
faktiskt, och precis som Ebba säger – tittar man lite bakåt så är 
det klart att det är någonting fantastiskt som har hänt. Bara siff-
rorna talar ju sitt tydliga språk. Vi har lyft utbildningsnivån på 
södra sidan av Stockholm med hjälp av Södertörns högskola och 
med de andra akademierna på ett fantastiskt sätt bara på tjugo år. 
Och det är också kul att det tillkommer nya utbildningar hela 
tiden, vilket leder till fler studenter och nya inslag som inte har 
funnits tidigare med exempelvis sjuksköterskor, poliser och mu-
sikakademier och så vidare.  

Det är ju verkligen ett guldkorn som vi har här på Södertörn 
och i Huddinge kommun. Men det är inte bara vi från kommun 
som ni hör som är engagerade i utvecklingen av Flemingsberg. Vi 
jobbar tillsammans nära med Botkyrka och Stockholms läns 
landsting kring alla de här delarna. Vi jobbar också med ett strate-
giskt program som vi försöker att följa. Och att ha de här be-
ståndsdelarna, att ha sjuttontusen studenter, att ha ett universitets-
sjukhus, akademier, forskning. Jag brukar säga att det är väldigt, 
väldigt mycket smarta människor, ett kluster av smarta män-
niskor på ett och samma ställe. Det är en unik mix som inte finns 
någon annanstans i hela landet, skulle jag vilka påstå. Så Fle-
mingsberg har inslag som vi inte hittar någon annanstans och 
det är gott nog, kan man tycka, att Flemingsberg är på det sättet. 
Men vi såg ju Cheicks sista bild som han gick lite snabbt igenom. 
De bilderna som handlar om den fysiska utvecklingen för Fle-
mingsberg, det är det jag ägnar väldigt mycket av min tid till att 
vara med och påverka, och driva och det är ju det som jag tror 
gör att vi kan ta Flemingsberg från det område det är nu – ett 
smart kunskapskluster med väldigt mycket människor som bor 
också – till en helt ny nivå, en helt ny akademisk stad. Flemings-
bergs kunskapsstad, eller vad man nu väljer att kalla den. Men 
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det saknas en del beståndsdelar tycker jag för att Flemingsberg 
ska kunna bli det Flemingsberg jag hoppas och vill.  

Jag kommer ihåg för några år sedan, då pratade jag väldigt 
mycket om Flemingsberg i olika sammanhang. Jag var ny som 
kommunstyrelsens ordförande och Flemingsberg kändes väldigt 
kul att prata om. Marknaden tyckte att det var jätteintressant: 
”Vad kul att ni har visioner, kul att det finns så mycket redan 
idag. Men vi jobbar ju lite mer här och nu. Vi vill ha projekt som 
startar nu. Vi är inte så jätteintresserade av vad som händer om 
fem, tio, femton år”. Idag låter det annorlunda. Ni anar inte 
vilken skillnad det är i respons idag jämfört med hur det bara var 
för tre, fyra år sen i Flemingsberg. Företagen står i kö på att vara 
med att utveckla Flemingsberg och vi kan nästan luta oss tillbaka 
och bara titta på. Men det gör vi naturligtvis inte. Vi vill vara 
med och styra upp så att det blir en bra helhet också. Men det är 
fantastisk den utvecklingen som sker just nu. Vi har sexton olika 
exploateringsprojekt som pågår nu. Vi ser lyftkranar lite överallt 
och det är bostäder av alla typer. Det är akademiska lokaler som 
byggs ut. Det är forskningslokaler, det är trafikomläggningar, det 
är nya rondeller, det är nya vägar, det är… vilket jag är väldigt 
glad för, ett genombrott i Flemingsbergsdalen. För det vi såg på 
bilderna från Flemingsbergsdalen, det är starten på en helt ny 
stadsdel. Det är starten på en regional stadskärna och det är ett 
väldigt tydligt fokus i de kommande etapperna på att stärka de 
urbana kvalitéerna. Jag vill inte här och nu lova en irländsk pub 
men jag ser definitivt att potentialen för den typen av inslag 
kommer att kunna vara fullt realistiska i flera delar i den nya 
stadskärnan. För vi planerar just nu för den urbana kvalitén i 
Flemingsberg. Ja, det är ungefär ett centrum av storleksordning-
en Liljeholmen som vi bör kunna lägga till de kvalitéerna som 
finns idag. Det tillsammans med spårväg, med ett resecentrum 
med de övriga bostäderna, och inte minst näringsliv och fler 
jobb. För det behövs också i Flemingsberg. Det är beståndsdelar 
som är högaktuella, som vi jobbar på väldigt många olika håll 
som jag är jättepositiv till att det ska kunna ta Flemingsberg till 
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nästa nivå. Vi har kommit väldigt långt men möjligheterna är 
unika och det finns många områden i Sverige som skulle tycka: 
”Shit, tänk om jag hade 18 000 studenter, massa forskare om-
kring det”. Allt det där har vi redan i Flemingsberg. Nu gäller det 
att ta nästa steg och bygga en stadsmiljö, en stad av Flemingsberg 
och det måste vi göra tillsammans allihop och där kommer Sö-
dertörns högskola naturligtvis att ligga perfekt. Den kommer 
ligga i mitten av denna framtidsutmaning som vi ser framför oss 
med alla de möjligheter det innebär. Men det kommer vi säkert 
in på lite senare. Tack. 
 
Håkan Forsell 
Tack för de här inledande anförandena som har haft olika längd. 
Nu kom du faktiskt, Daniel, in på just den frågan som jag hade 
tänkt att börja att ställa till er. Ni får besvara dem en och en. En 
generellt, någorlunda generell fråga, från ett utifrånperspektiv, 
om man ändå skulle titta lite bakåt i tiden… och detta inte bara 
för att jag är historiker utan för att jag också minns väldigt väl 
när högskolan etablerades 1996. Då var jag ganska nyantagen 
doktorand på Stockholms universitet och helt plötsligt försvann 
hälften av alla lärare ifrån Stockholms universitet. 

 
Kvinnoröst 
… och de bra! 

 
[Skratt i rummet] 
 
Håkan Forsell 
Ja, både de bra och de… ja, det var lärare helt enkelt.. Ja, men det 
var just en kvantitativ grej, det var just det som kändes, tror jag. 
Att det var som, att när de första upptäcker att man kan gå och 
sätta sig någon annanstans och det liksom frodas där. Lite grann så 
där once in history. Man förstod att det kanske inte skulle hända 
fler gånger igen. Men då var frågan om integrationen den absolut 
centrala, kommer jag ihåg. Allting diskuterades omkring integra-
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tionen, placeringen av högskolan hade integrationssyfte. Och sen 
var det inget liksom mer snack med det.  

Cheick den här tidslinjen du gjorde var väldigt intressant och 
man såg ju att det finns både en förhistoria med Huddinge sjuk-
hus som också en gång var planerad att ligga i Enskede, det vill 
säga inne i Stockholms stad men den skvimpade ut och ansågs 
redan då ligga för långt bort från en stad. Alltså inte höra till 
staden utan vara liksom en slags satellit som svävade ut där och 
hur skulle man koppla den till andra funktioner. Och där tänker 
jag att den resan som det här området har gjort ifrån integra-
tionsfokus till en form av science-business-kunskapssamhälles- 
nod, är ju väldigt intressant och den ligger i linje med vad som 
händer i andra länder också där man har väldigt stark universi-
tets- och högskoledriven stadsförnyelse. Alltså det är universite-
ten, högskolorna som köper mark, som planerar infrastruktur, 
och ser till att det finns arbetstillfällen. Och det är inte så kons-
tigt för det är ju det som är vår motsvarighet till industrin. Alltså 
det som industrin gjorde på 1950-talet är vad högskolan och 
universiteten gör nu. Man blir stadsutvecklare, man blir fastig-
hetsägare, man har massa andra typer av roller som man tidigare 
inte hade. Vi har pratat väldigt mycket om fysisk planering. Du 
nämnde det, men jag ska haka på just den där frågan. Den här 
satsningen på en ny högskola… vad är det för typ av stadsut-
veckling, undrar man ju. Den går att planera fysiskt naturligtvis 
men det måste finnas någon form kopplad till ett innehåll. Det 
enda innehåll som dök upp här i panelen var den irländska puben. 
Men det måste även finnas andra typer av relationer mellan män-
niskor och mellan arbetsplats och boenden och liknande. Hur 
tänker ni om den här typen av stadsutveckling som Flemingsbergs-
området redan har påbörjat, hur det ska fortsätta och vilken roll 
högskolan spelar i den utvecklingen? Är det någon av er som 
känner direkt att ni vill börja? Vill du börja där du slutade? 
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Daniel Dronjak Nordqvist 
Ja, får jag prata igen? Sen får jag vara lite tystare då. Det är ju 
precis det steget vi står inför nu, att fylla den regionala stadskär-
nan med det innehåll som vi vill och där är ju en nyckel. Dels är 
det den fysiska barriären som vi måste komma ifrån. Och där 
sitter vi just nu med Trafikverket och jobbar tillsammans med 
dem i syfte att trycka ner Huddingevägen ner till spårnivå, täcka 
över och frigöra väldigt mycket attraktiva ytor och det är inte 
längre en vision, vilket det faktiskt var en gång i tiden. Utan det 
händer här och nu och vi jobbar för att det objektet ska komma 
in i nya länsplanen för det är en viktig förutsättning för att riva 
mycket av de barriärer som finns. Men sen är det klart, vad sak-
nas egentligen idag i Flemingsberg? Det är den typen av inslag 
som vi ser komma till och det som saknas är allt ni kan tänka er 
kring urbanitet men också skola, utbildning och kultur. Och jag 
tror att det kan bli, det kan ske på väldigt många olika sätt och 
jag tror inte att vi kan styra den här utvecklingen helt och fullt 
heller. Men om man tänker sig, fokuserar på att man lyfter ut ett 
centrum av storleksordningen Liljeholmen och placerar i Fle-
mingsberg, då ger det en liten antydan iallafall vad jag ser de 
kommande åren. Vilket då kan fyllas med väldigt mycket olika 
innehåll. Men det är det som saknas i Flemingsberg som vi bör 
föra till. Det ska vara möjligt att göra någonting i Flemingsberg 
om inte tjugofyra, så åtminstone tjugo av dygnets timmar. Några 
timmar ska man väl sova också. Men ungefär så tänker vi nu i 
kommunen. 
 
Håkan Forsell 
Ebba? 
 
Ebba Östlin 
Att starta en högskola är det kanske mest kraftfulla verktyget 
som staten har om man vill jobba med jämlikhetsfrågor. När 
man tittade på Stockholms län i början på 1990-talet var det 
uppenbart att det var enorm skillnad vad gäller utbildningsnivån 
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om du kom söder eller norr om staden. Och hade inte Söder-
törns högskola kommit till hade det inte hänt någonting med 
den frågan. Det är jag övertygad om. För att det handlar också 
om närhet. Och framförallt när en stad växer som Stockholm 
gör, så måste vi ha fler regionala kärnor för att klara av kapacite-
ten. Annars skulle alla behöva åka in till centrum, och då skulle 
vi sitta i bilköer och inga pendeltåg skulle gå i tid. Det som vi 
måste göra är att bygga ut staden utåt så att det finns möjligheter 
även här. Jag bor ju inte jättelångt härifrån, så när jag tar min 
långa löparrunda då springer jag förbi här. Då kan man konsta-
tera att det är väldigt mycket folk som rör sig här under dagtid. 
Samtidigt är det väldigt dött på kvällarna och på helgerna. Då är 
det bara några få studenter. Så det är klart att det behöver göras 
något. Vi har nu en aktiv kreativ plats på kontorstid och då är 
frågan: Hur ser nästa steg ut? Och det vill jag ge Huddinge be-
röm för, för ni har ju verkligen jobbat med det nu. De infrapro-
jekt som ni gör handlar om att bygga broar mellan de befintliga 
bostäderna och högskolan på sjukhusområdet.  

Botkyrka, det ligger liksom ett steg längre bort, men vi har 
fördelar, vi har ganska mycket mark som är vår, som ligger väl-
digt nära Alfred Nobels Allé och Blickaberget och så vidare. Så vi 
kan ju se att nu när ni (Huddinge kommun) inte alltid har mark 
kvar så kommer ju liksom nästa våg där vi också kan bygga ihop 
hela Flemingsbergsområdet med Tullinge som ju också har en 
annan socioekonomisk status. För jag tänker att om man skapar 
det där flödet i hela regionen, hela området, så skapas också goda 
förutsättningar för att det blir en plats som inte bara är aktiv på 
dagtid, utan under hela dygnet. Det är viktigt, alla behöver nå-
gonstans att gå även efter jobbet i området. Men utifrån mitt 
perspektiv finns det liksom två ben. Det ena benet handlar om 
att bryta den sociala snedrekrytering som vi hade i Stockholms-
regionen. Från början var ju det egentligen det och inte integra-
tionen som var i fokus. Vi hade en väldigt låg utbildningsnivå på 
södra sidan av Stockholm och den behövde höjas för det blev så 
ojämlikt. Det finns fortfarande en del kvar av den. Men det 
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handlar också om att när det blir fler med högre utbildning så 
rör sig också investeringar till det området. Och det är nästa 
ben… det kan vi börja se jättetydligt nu. Daniel var inne på det. I 
Botkyrka så skedde något för två år sedan. Det var som att, ni vet 
man håller på att skaka ketchupflaskan så bara säger det ”fluff!”. 
Och från att vi hade jagat och frågat: ”Men vill du inte bygga här. 
Skulle du inte kunna tänka dig…” Så var det helt plötsligt 30 
personer som knackade på: ”Vi skulle gärna vilja bygga på den 
där lilla plätten. Och så den där plätten.” Så det har hänt någon-
ting när Stockholm växer och då tror jag att regionen och Fle-
mingsberg som stadskärna har varit viktig för att också föra 
resurser och investeringar till hela Södertörnområdet. 
 
Håkan Forsell 
Björn? 
 
Björn Varnestig 
Jag kan säga ett par ord. För att lyckas med en sådan här regional 
kärna, enligt definitionen av vad det är, så gäller det ju att få till 
attraktivitet vad gäller boende, arbetande och företagande inte 
minst. Och får man till det på alla de här tre fronterna samtidigt 
då är man i hamn. Och jag tror för att klara det så måste man ha 
en tydlig profil och en identitet. Varför inte utnyttja det som 
redan finns då, vattna där det växer. Och där är ju campusområ-
det, förstås, lite grann av juvelen i det hela här i Flemingsberg. 
Det måste utnyttjas ännu mer. Vid sidan utav de goda kommu-
nikationerna som strax kommer att förstärkas med mer tvärgå-
ende möjligheter, som vi har varit inne på, så tror jag faktiskt att 
mångfalden skulle kunna bli en major asset för Flemingsberg 
framöver, rätt hanterad. Och ett exempel på hur man verkligen 
kan få någonting bra ur det här. Men i det korta perspektivet så 
tror jag mer av samarbeten mellan lärosätena som i förlängning-
en också bär ut mot näringslivet. Det finns så otroligt mycket 
kunskap men den möts inte så ofta idag och just det att försöka 
hitta väsentliga samhällsutmaningar, börja där och jobba till-
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sammans kring dem. Det är också vårt nya arbetssätt kan man 
väl säga i stiftelsen. Cheick ler här, du sitter ju med i styrelsen, så 
du vet hur vi ska försöka komma igång mycket mer med det. Det 
tror jag är ett sätt. Och där kan vi skapa attraktion sen också mot 
andra kunskapsaktörer, inte minst från näringslivet, och mark-
nadsföra det mycket aktivt.  

Och man ser ju också internationellt hur städer, London till 
exempel, gärna attraherar campusområden in i sig, så att säga. 
Flera universitet runtom bygger idag enheter inne i staden och 
samtidigt så bygger klassiska campusområden stadsliknande 
kvaliteter i sig, så att säga. Och jag tror att alltihopa egentligen 
handlar om att man måsta få kunskap att mötas. Man måste 
hitta mötesplatser för oväntade möten, men kunskapsintensiva 
möten där det kan uppstå nya saker som är fantastiska och kanske 
förändrar världen. Jag skulle vilja påstå att det händer på botten-
våningen. Bottenvåningen är jäkligt viktig. Här i Flemingsberg har 
vi många höga hus och det ser ju fancy ut. Men det är bottenvå-
ningen som gäller och det utnyttjar vi alldeles för lite. Vi skulle 
behöva träffas i markplan. Den här irländska puben som var 
uppe några gånger: jäkligt bra. Alltså sådana saker. Mer eller 
mindre, så att säga, strukturerade och levererade och det kom-
mer säkert en del i dem här urbana kvalitéerna som ni pratar 
om. Men bottenvåningen – det är grejen. 
 
Oskar Wiik 
Jag håller med dig Ebba i mycket av det du sa. Men vad var hela 
frågeställningen nu om en ny högskola kan vara en lösning på att 
skapa en ny stadskärna? Ja, det kan det vara. Vi är ett kunskaps-
nav som vi har varit inne på nu flera gånger. Problemet är på 
något sätt att det här andra arbetet, som ska ligga runt lärosäte-
na, att det känns som att det kommer lite efter. Vi har legat här i 
tjugo år nu, men hela campuset startade ju på något sätt när 
Huddinge sjukhus kom hit och det var tjugo år innan, om jag 
inte minns helt fel. Och att arbetet med att skapa en stadskärna 
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kommer nu när den här platsen faktiskt har funnits i fyrtio år… 
det var väl det jag tänkte säga. 
 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Det är egentligen bara en liten del av hela Flemingsbergsdalen 
som nu är bebyggd. Vid de andra delarna pågår det planering för. 
Det är en stor yta som man skulle kunna göra någonting riktigt 
bra av. Det som saknas idag det är ju det som gör så att det blir liv 
och rörelse att Flemingsberg blir en stad även kvällstid. Det ska vi 
nog kunna få in. Dramaten och Operan är inritade i kommande 
planer. Vi har ansökt om att få en filial här, de ska nämligen för-
lägga sin Nackafilial någon annanstans och det kanske kan hjäl-
pa till för att få den kulturella delen att lyfta också. 
 
Håkan Forsell 
De här tankarna med nya stadskärnor dök upp i RUFS-doku-
mentet 2010. Som jag förstår så är det ett nytt liknande regionalt 
dokument på gång nu, som är under någon form av debatt och 
man tar in input fram till slutet av september. Så det är ju väldigt 
aktuellt. Och jag vet inte i detalj hur mycket som kommer att 
förändras från det tidigare men säkert en hel del. För det har ju 
hänt en hel del sen man arbetade på det där RUFS-dokumentet 
2010. Men det finns ju en del stadsplanerare som har kritiserat 
just det dokumentet för att lägga stadskärnorna, de nya regionala 
stadskärnorna, alldeles för långt ut och att det då finns en risk att 
eller möjligheter, det beror ju på hur man ser det, att man helt 
enkelt skapar en ny stadsmiljö som inte har en koppling till, i det 
här fallet, till Stockholm. Det kan till och med bli så att man 
utvecklar sin egen stadskärna i opposition mot Stockholm. Har 
ni några tankar kring det där hur egentligen en sådan här stads-
kärneutveckling skulle kunna se ut i relation till, i det här fallet 
då, huvudstaden? Kan den helt enkelt öka segregeringen på nå-
got annat sätt än den gjorde tidigare? Kan den fungera isoleran-
de eller finns det ett sätt att binda samman den? Det hänger ju 
väldigt mycket ihop med infrastruktur. 
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Ebba Östlin 
Nä, men jag tror att det kan fungera precis tvärt om. Därför att 
utvecklingen av Stockholms län handlar så väldigt mycket om 
vad vi investerar i infrastruktur. Och det kan vi ju se när vi tittar 
på storstadsförhandlingarna och när vi tittar på hela Sverigeför-
handlingarna att Stockholmsregionen kanske inte var den region 
som kom ut bäst. Utan vi kom ut kanske sämst om man ska vara 
helt krass. Det kan handla om att alla andra inte gillar Stockholm, 
det skulle man kunna se som ett problem. Men det kan också ses 
som att vi faktiskt inte är helt överens, trots RUFS-en som togs 
2010, om åt vilket håll som utvecklingen ska gå. 

RUFS-en är ju en överenskommelse om hur man ska utveckla 
Stockholms län. Men vi har kanske inte levt helt fullt utifrån den. 
Vi på Södertörn är i alla fall helt överens om att vi jobbar för att 
vi ska ha kvar stadskärnorna. För att vi har ju, och det här kan 
låta jättetråkigt, men vi har ju väldigt långa planeringscyklar. Jag 
menar hur länge har Huddinge kommun inte slagits för att vi ska 
ha tvärförbindelsen, Södertörn eller vad det nu heter jag kommer 
aldrig ihåg om det är den nya versionen som heter Tvärförbin-
delse Södertörn eller inte. Så vi har slagits för de här tvärförbin-
delserna och infrastruktur under så många år, men de är ännu 
inte på plats. Vi behöver bli ännu bättre och jag tror att stads-
kärnan är viktiga delar för att bygga ihop. Så det tror jag kan vara 
motsatt. Stockholm har ju under perioder varit väldigt nöjda 
med att Stockholms stad inte ska växa i kärnan, utan de har ju 
också lagt ut sina mer perifera delar. Där har man sagt: ”Där är 
ok, men inte inne i staden.” Nu bygger de också lite mer, så det 
är klart att det kan påverka oss också. Men bostadsbristen i 
Stockholms län är ju så gigantisk så vi kan ju bygga hur mycket 
som helst utan att bygga bort den. 

 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Jag håller med det Ebba sa. Det är precis så det är och jag skulle 
nog nästan lägga till att Stockholmsregionen inte kommer kunna 
växa utan att det blir en tillväxt i de regionala stadskärnorna för 
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det går liksom inte att bara växa inifrån och ut när vi har sådan 
trafiksituation vi har i Stockholmsregionen. Då blir det inte den 
tillväxten och det inser alla så det är därför flerkärnheten finns 
utpekad, men precis som Ebba säger – det är en sak att vi pekar 
ut den i ett dokument, problemet är att alla har inte jobbat efter 
RUFS-en och det har heller inte Trafikverket gjort. Och det är 
lite grann det där… vilket perspektiv ska man ha? Ska vi jobba 
efter där människor rör sig idag och stärka det så att de kan röra 
sig lättare där de rör sig idag eller ska infrastrukturen gå före och 
driva nya mönster och nya utvecklingar, vilket då RUFS-en pe-
kar ut i de här regionala stadskärnorna. Och det blir ett vägval 
där vi inte går i takt i den här regionen och det har gjort att vi 
har hamnat i en situation under ett antal år där det inte händer 
så där jättemycket i de regionala kärnorna. Men det läget är ju, 
precis som Ebba beskrev, det läget är ju passé idag i och med att 
det är en sådan kraft i utvecklingen nu i flera av de regionala kär-
norna. De har ju lite olika funktioner. Så att nu är det ju full fart 
och nu funkar ju RUFS-ens tankar och idéer, nu gäller det att 
stärka upp med spårväg Syd till exempel, som är viktig, tvärför-
bindelse Södertörn som är bilvägen som behövs. Just i Flemings-
berg, till skillnad från andra regionala stadskärnor, behöver vi 
nog inte RUFS för att få till den utvecklingen. Tanken med de 
regionala stadskärnorna är ju att avlasta Stockholms innerstad. 

 
Håkan Forsell 
Björn vill du säga någonting också? 

 
Björn Varnestig 
Vad jag vet så är de här regionala stadskärnorna ursprungligen 
till för att man inte ska få, vad som på engelska heter ”urban 
sprawl”. Att det ska bli liksom en okontrollerad övergång mellan 
staden till någon slags konstig landsbygd som är varken land 
eller stad utan att man ska ha landsbygd där det är landsbygd 
och stad där det är stad, liksom. Men det är klart att om en sådan 
här regional stadskärna verkligen tar fart och lyckas etablera ett 



 
 
L E V A N D E  C A M P U S  

 36 

mycket starkt varumärke så vet man ju inte riktigt var det tar 
vägen. Men det blir väl bra på något sätt. Huvudsaken är att det 
blir tillväxt och att folk trivs. 
 
Håkan Forsell 
Oskar vill du säga någonting också? 

 
Oskar Wiik 
Det känns som om det här är lite utanför mitt kompetensområ-
de. Men jag såg lite förvirrade ansikten. Jag vet inte om ni sa det, 
men det talas mycket om RUFS. För dem som inte vet vad det 
betyder så är det Regionala Utvecklingsplanen för Stockholm. 
 
Håkan Forsell 
Jag tänkte glida över lite till det här med platsens förutsättningar 
och vad det finns för fördelar, eller vad skulle det kunna finnas 
ytterligare för fördelar med just Flemingsberg och med de fem 
högskolorna som är etablerade här. Och till kontakten mellan 
lärosätena och företag eller med civilsamhället överhuvud taget. 
Vilka fungerar redan väldigt bra och var finns det brister? Vad 
finns det mer att göra, så att säga, i den här kontakten mellan 
högskolorna som nu är etablerade på området? Var finns möj-
ligheten till nya arbetsplatser, till nya företag, och för civilsam-
hällets utveckling? 

 
Johanna Ringarp 
Här får vi verkligen dra in ett studentperspektiv. Vad man som 
student också känner utifrån det här samarbetet som finns och 
vad behöver utvecklas? 
 
Håkan Forsell 
Ja, precis vad som skulle kunna efterlysas, som inte fungerar eller 
inte existerar än så länge? 
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Oskar Wiik 
Ja, det är väl fyra lärosäten… eller med Stockholms musikpeda-
gogiska institut, SMI, blir det väl fem studentkårer. Och det är ju 
alltid en problematik hur vi ska samverka med varandra och i 
styrelsen för Flemingsbergs förenade studentkårer så är det i 
dagsläget endast jag som faktiskt jobbar med studentinflytande 
på heltid, medan resten gör det utanför sina studier som fram-
förallt för tandläkarna tar all deras tid. De har schemalagd ut-
bildning nio till fem nästan varje dag. Jag vet inte, det finns ju så 
mycket fantastiska människor här. Vi har poliser, vi har huma-
nister, vi har sjuksköterskor och lärare och… det känns som att 
det har gjorts ganska många försök till samverkan på flera sätt. 
Vi har sett CoLab Flemingsberg gå upp och ner och vi har SH 
Innovation men… det finns… jag vet inte vad jag är på väg in på 
riktigt men just att det är alltid svårt att hitta, vi är så olika, jag 
tror det är det. Det är en unik sammanslagning av campus vi har. 
Det finns liksom inga framgångsfaktorer vi kan kolla på i övriga 
Sverige. Och vi måste sätta dem själva och vi är ständigt i föränd-
ring och med Röda korset nu och med SMI sen. Det ska alltid 
hittas nya sätt att samverka. Jag pausar där och hoppar in lite 
senare. 
 
Håkan Forsell 
Är det någon annan som vill? Ja, Daniel 

 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Det är en svår fråga lite grann för man har inte riktigt perspekti-
vet från vår horisont. Men jag får känslan, ni får rätta mig om ni 
har fel, jag sticker möjligen ut hakan lite men i Södertörns hög-
skola begynnelse då fick jag nog känslan av att det var ett helt 
annat samarbetsklimat. Jag var inte med som du var på det sättet 
men ändå de tidigare åren var jag ju trots allt med. Jag började 
jobba heltid i kommunen 1999 och då var det väldigt vattentäta 
skott som det ofta är mellan akademier. Vi pratar ju alltid om 
svårigheterna med stuprör i kommunens organisationer men det 
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är klart akademierna har väl av tradition haft en sådan proble-
matik att adressera, trots allt. Och jag vet att i många år så var 
det lite svårt när man ställde den frågan till akademierna, när de 
var samlade vid samma bord: ”Hur samverkar ni? Hur tänker 
ni?” Det var inte mycket som redovisades då. Jag tycker faktiskt 
det är stor skillnad idag. Den attityden, den starka viljan att sam-
verka, som du, Cheick, visade i din inledning, den finns vill jag 
påstå även hos KTH och KI idag. Jag tror kanske att man hade 
svårt inledningsvis… nu vet inte jag om det är så, ni får rätta mig 
om jag har fel… men jag tror att man kanske inte hittade riktigt 
vad man skulle samverka kring som kändes naturligt. Det är 
därför den här frågan: Hur kan man komplettera varandra på ett 
bra sätt? Hur kan Södertörns högskola sätta ner flaggan rejält för 
att med sina kvalitéer kliva in och ta en aktiv roll i utvecklingen 
av Medtech, Life Science och så vidare. Det är ganska nytt steg, 
kan jag tänka mig, i er värld, men jag tror att det är ett väldigt 
viktigt steg. Ta exempelvis polisutbildningen, hade det varit för 
tjugo år sen då kanske det inte hade varit polisutbildning, den 
typen av utbildning, man sökte på Södertörns högskola. Det 
verkar ha blivit ett väldigt lyckokast måste jag säga och den är ju 
klockren för där finns det också andra delar i närliggande om-
givningar. Jag tycker att det är en annan ton idag, men det går att 
samarbeta mer än vad vi tror. 

 
Björn Varnestig 
Jag kan ju fylla på lite grann. Jag tror i och för sig att varje hög-
skola har samverkan med det omgivande samhället, men man 
skulle nog kunna få ut mycket mer utav det där om man jobbade 
tillsammans ännu mer än vad man gör idag. Och då tror jag, 
som jag har sagt tidigare, att man ska försöka hitta sådana områ-
den som är väsentliga för samhället och enas om en gemensam 
plan där. Men med det sagt så tror jag också att när det gäller det 
som Oskar var inne på med innovationer och nyföretagande och 
sådant där, att det finns rätt mycket att göra faktiskt. Där är det 
så att både KI och KTH har starka innovationsorganisationer, 
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men de är ju inte här. De är ju någon annanstans. De är här en 
del av sin tid. Södertörns högskola däremot är ju här hela tiden. 
Det här är ju liksom här ni är. Så att jag tror att – bottna mer i 
det ni har och gör och sen associera KTH och KI, det tror jag 
skulle vara ett väldigt stark koncept och det är ju också någon-
ting som vi har pratat om en hel del och jag vet ju att ni har fått 
fart på CoLab igen som är ett fantastiskt bra projekt mellan Ka-
rolinska institutet och Södertörns högskola och som lätt skulle 
kunna plocka in både KTH och Röda Korset. Vi har haft sådana 
möten här i närtid och man är med från alla håll och kanter, så 
det är ju en byggsten som vi skulle kunna utnyttja här och nu, 
faktiskt. Sen tror jag att vi behöver ha en helt annan synlighet, 
apropå det här med bottenvåningen igen. Vi själva sitter på plan 
8 i Novum, så kan vi ju inte ha det. Det är ju ingen som hittar dit. 
Utan vi ska ju sitta på bottenvåningen någonstans i Novum-
huset eller annorstädes tillsammans allihopa och skapa en synlig 
kultur utav samverkan och innovation. Och det ska vi verkligen 
göra tillsammans alla högskolor, det blir en väsentlig del utav 
campusidentiteten tror jag. 
 
Ebba Östlin 
Jag var för några veckor sedan och besökte Bactiguard som är ett 
Life Science-företag som har etablerats sig på Alfreds Nobels 
Allé. De har byggt så att de ska kunna expandera. De har använt 
sin övervåning till att släppa in nystartade företag, helt enkelt. 
Och då träffade jag en man där som jag nu har tappat namnet på 
tyvärr. Men han beskrev, att när de skulle träffa ett annat företag 
från ett Mellanösternland insåg de att de hade absolut ingen 
kompetens av hur de skulle bete sig. Hur de skulle förhålla sig till 
det här affärsmötet. Då var det någon som sa: ”Men ska vi inte gå 
och kolla om vi inte kan hitta någon student på Södertörns hög-
skola som kan berätta lite grann kring hur vi borde bete oss.” Så 
då gick de helt enkelt till restaurangen och så hittade de en stu-
dent och så satt de och intervjuade studenten kring hur de skulle 
tänka. Och jag tänker att där finns också embryot för företagan-
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de. Alltså någon kommer på produkt, någon annan säljer den till 
marknaden som vi kanske idag inte vänder oss till i första hand. 
Den kompetensen finns hos Södertörn högskolas studenter i väl-
digt stor utsträckning. Både språkliga kompetenser, men också 
kompetenser kring kulturella skillnader, hur man gör affärer och 
så vidare. 
 
Håkan Forsell 
Det tycker jag var en bra avslutning innan vi nu direkt går över 
till att ha en lite kaffepaus. Och som cliffhanger ska jag säga att 
när vi kommer tillbaka så har vi temat integration och stadspla-
nering. Hur lång tid har vi på oss? Vi tar en tiominuterspaus och 
sen återvänder vi. 
 
Johanna Ringarp 
Och sedan så vet jag att det finns folk som vill ställa frågor och 
det kommer man absolut ha möjlighet till efter. 
 
[Paus]. 
 
Håkan Forsell 
Om man söker lite på artiklar om Flemingsberg och utveckling-
en av Flemingsberg, i relation till högskolan och till hela det här 
högskoleområdet, så kan man ibland råka på lokala artiklar från 
boende, som menar att de känner sig lite bortglömda, att det är 
som att utvecklingen har liksom sprungit förbi dem till viss del. 
De stora investeringarna har snarare gått till högskolan, till utar-
betandet av infrastrukturen mellan företag och de kunskapsge-
nererande institutionerna. Medan de som var här från början, 
eller kanske har mer eller mindre stark koppling till högskole-
området men bor här i Flemingsberg kände sig liksom lite åsido-
satta. Hur ser ni på situationen mellan, så att säga, levande mil-
jö… boendemiljön, människor som bor här i Flemingsberg och 
högskoleområdet och campusområdet. Vilken relation för cam-
pusområdets utveckling vore önskvärt att det fanns mellan de 



 
 

V I T T N E S S E M I N A R I U M  

 41

boende och högskolans delar? Daniel, du var uppe med ett litet 
finger där först, så jag låter dig börja igen. Varsågod. 
 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Först och främst, på din första del av frågan så vill jag nog svara 
att det ligger någonting i kritiken. Jag tror att utvecklingen i 
Flemingsberg, nu när den satte fart, rusade på så fort att vi inte 
riktigt hann med från kommunen. Jag märkte det i valrörelsen 
faktiskt, 2014 när man pratade med folk och de var jätteimpone-
rade: ”Det här känner vi inte till. Vad kul” – var den vanliga 
reaktionen. Så att det tror jag kan ligga någonting i det. Det tar vi 
igen nu. Vi jobbar mycket med de frågorna nu i kommunen. 
Och försöker skapa delaktighet, inte minst kring den här utveck-
lingen som är förestående. Men vad gäller den andra delen att 
investeringarna bara görs på högskola och så vidare men inte på 
medborgarna, ja, där vill jag nog säga tvärtom. De investeringar 
som nu planeras är för att skapa en regional stadskärna med ett 
stadsliv, urbana kvalitéer. Alltså lyckas vi med den visionen och 
får det på plats, då kommer ju Flemingsberg vara ett av de häfti-
gaste ställena man kan bo på i södra Stockholm. Det kommer ju 
bli ett fantastiskt område och det gynnar ju verkligen dem som 
redan bor här idag. Det kommer finnas mycket mer av det som 
man efterfrågar. I dag bor man, pluggar eller jobbar, men inte så 
väldigt mycket mer. Det steget tror jag väldigt mycket på och då 
kan det faktiskt bli precis tvärtom. Att det här gynnar dem som 
bor här och det finns förutsättning för det, tycker jag. 
 
Håkan Forsell 
Ebba du… 
 
Ebba Östlin 
Tack. Jag tänker att det är klokt det Daniel säger, för det som 
finns i Flemingsbergsområdet idag, det är ju att det finns väldigt 
mycket barriärer. Vi har liksom järnvägen och motorvägen… Ja 
det finns väldigt många barriärer som gör att när man nu för-
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ändrar den delen så behöver man ju tänka till. Och det har ju ni 
[Huddinge kommun] gjort genom att försöka bygga över barriä-
rerna och hitta övergångarna, för det är klart att om man har en 
väg emellan så kanske man inte känner sig delaktig i vad som 
finns på andra sidan. Människor är ännu mer lokala i vissa sam-
manhang. Man går inte ens till samma pendeltågsnedgång, om 
man ska vara krass, utan man går till en annan. Så man behöver 
inte ens gå förbi högskolan. Man bara ser den.  

Jag vet inte om ni har följt upp någonting kring hur många av 
ungdomarna som bor i Flemingsberg som också har gått på nå-
gon av högskoleutbildningarna. För de blir ju också ambassadö-
rer mellan barriärerna. Utifrån ett Botkyrkaperspektiv är det så 
att vi har ett villaområde som ligger närmast. Lite bostadsrätter, 
men framförallt villaområden. Idag finns det barriärer där också, 
det är ganska tydliga var gränserna går. Men på sikt tror jag att vi 
kommer byggas ihop med Huddinge. Och sjukhuset, jag vet inte 
om Daniel håller med, men ibland kan man ju känna att lands-
tinget som arbetsgivare inte är den mest aktiva. De skulle ju kunna 
ta en mer aktiv roll i Flemingsbergsområdets utveckling också. 

 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Jag håller med. 
 
Ebba Östlin 
Däremot så kan vi konstatera att när vi tittar på den vanligaste 
arbetsgivaren hos dem som bor i Tullinge, så är det sjukhuset. Så 
vi har väldigt mycket flöde mellan boende och till sjukhuset. Det 
syns ju också i att det är många fler som röstar i Landstingsvalet i 
Tullinge än vad vi har i någon annan stadsdel i hela Botkyrka. 
 
Håkan Forsell 
Du menar därför att medvetenheten om vad landstinget gör 
faller sig naturligt för att man har kopplingar till… 
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Ebba Östlin 
… till landstinget. Ja. 
 
Håkan Forsell 
Till sjukhusverksamheten. 
 
Ebba Östlin 
Till sjukhusverksamheten. 
 
Håkan Forsell 
Det är intressant. Oskar har du några funderingar kring detta? 
 
Oskar Wiik 
Ja, det har jag. Jag vill framförallt börja någonstans här. Nu pra-
tar vi om studenter lite som ungdomar och det här var en jätte-
stor debatt på Sveriges förenade studentkårs senaste årsmöte när 
de ansökte om medlemskap i Riksorganisationen för Sveriges 
ungdomsorganisationer. Studenter är inte heller en homogen 
grupp. Det är väldigt stort åldersspann med helt olika förutsätt-
ningar. Så för att kunna skapa en stadskärna bör man ha med det 
perspektivet. Men också lite så här… levande campus… jag är 
lite här också för att prata lite studentperspektiv och så där… för 
att integrera… för att skapa integration som har den kopplingen 
i stadsplaneringen så behöver vi också inkludera och integrera 
studenterna i det som händer utanför föreläsningssalen. Runt 
om på högskolan och campus så bjuds det ständigt in till föreläs-
ningar och evenemang och det här är ett jättebra exempel på det. 
Och närvaron som vi kan se, framförallt då bland studenter är ju 
kanske sådär ibland. Och det är också någonting som märks 
bland våra föreningar och deras aktiviteter och sådant som vi 
arbetar med, som helt enkelt då är bortkopplat från det ordinarie 
studieschemat. För här sätter mycket av kollektivtrafikens be-
gränsningar för engagemanget, vilket är en väldigt spännande 
sak att prata om. Ges studenter samma möjlighet att ta del av 
campusanda och studentlivet? Och det är ju faktiskt stadsplane-
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ringen som är det som avgör. Eller är ett levande campus till för 
de studenter som bor här i området? Framförallt också för de 
studenter som bor hemma, där är det ännu svårare att integreras 
i den här delen. Studietiden ska ge mer än en examen helt enkelt, 
den ska skapa intresse, kontaktnät och engagemang i frågorna. 
Alla de här delarna, framförallt... det är ju synd att prata om 
kollektivtrafik som ett hinder för ett engagemang. Men så är det 
ju faktiskt.  

Jag vill också lägga till att vi pratar om att Flemingsberg ska 
bli ett fullvärdigt komplement till Stockholms innerstad och vi 
pratar också mycket om bredd av rekrytering. Jag tror att om vi 
ska göra det så måste vi tänka bort Stockholm lite. Och vi, nu 
pratar jag då om Södertörns högskola, jag tror vi behöver sluta 
prata om att vi är nitton minuter från Stockholms central, som vi 
alltid gör. Så fort du ska söka till högskolan så är det: ”Vi är bara 
nitton minuter bort från Stockholms central.”  

Kollektivtrafiken som vi pratade om, vi pratar om spårväg 
Syd. Jättebra initiativ för att fånga upp dem som inte bor längs 
pendeltågen. Och för att vi ska lyckas med en bred rekrytering så 
tror jag att vi också måste sluta tänka norrut. Sluta tänka Stock-
holm. Vi behöver prata om dem som inte redan är privilegierade 
nog att bo i Stockholms innerstad. Vi behöver tänka Tullinge 
och neråt. Skapa tvärkommunikation. 
 
Håkan Forsell 
Ebba du viftade lite… 
 
Ebba Östlin 
Ja, jag kände att jag måste göra avbön till det här med studenter. 
Jag var ju faktiskt den första i presidiet på Sveriges Förenade 
studentkårer (SFS) på 25 år som hade barn. Så jag håller helt 
med om att studenter ser väldigt olika ut. De är inte bara unga. 
Det kan vi ju se i övergången. Jag har ju vissa gymnasieskolor där 
övergången är jättehög direkt när de är nitton. Sen har jag väl-
digt många som väntar väldigt länge innan de läser vidare. Så det 
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är klart att vi måste komma bort från idén om att alla studenter 
är nitton till tjugotre. Och där har ju Södertörns högskola en 
viktig roll för att kunna få en fortbildning, vidareutbildning 
någonstans mitt i livet. Speciellt kanske utifrån ett könsperspek-
tiv, för det är ju ofta så att män har bättre förutsättningar att 
fortbilda sig inom sina yrken och kvinnor behöver gå en vidare-
utbildning, eller helt skifta för att kunna komma vidare. Och där 
spelar Södertörns högskola också en viktig roll för många av våra 
invånare. 
 
Oskar Wiik 
Får jag fortsätta lite där? Det här är, det kanske lämnar lite cam-
pusdelen, men just som du sa, studenter med barn är ju en fruk-
tansvärt viktig grupp som alltid, inte alltid men väldigt ofta, 
glöms bort. Och lite av den här diskussionen är lite varför jag har 
en egen tråd på Flashback. Jag var med i SVT-opinion nu i vint-
ras och pratade just om det här att bygga ett gemensamt campus 
tillsammans med studenter som redan har en otrolig tyngd i sin 
utbildning. På något sätt så glöms den faktorn bort och framförallt 
då äldre studenter, studenter med barn, studenter som har ett helt 
annat liv som inte kretsar kring studierna. Det är så många fakto-
rer som gör att både inflytande, engagemang och fokus för sin 
utbildning glöms bort och framförallt när vi har en ganska oskön 
studentbostadsbrist. Det är så många faktorer som sätter stopp 
för engagemanget och det är därför det är så viktigt med repre-
sentation och breddad rekrytering så att vi får med alla de här 
delarna så att vi kan bygga ett campus, bygga en högskola där 
alla verkar på samma villkor. 
 
Håkan Forsell 
Daniel? 
 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Ska bara lägga till en grej. Idag så är det väldigt många studenter 
som pluggar på dagen, så åker man hem till andra delar, men i 
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visionen och framtiden för Flemingsberg är tanken att man bor i 
Flemingsberg i en helt annan utsträckning än man gör idag. 
Även studenter. Det är tusen nya studentbostäder i en första 
omgång som är klara nu varav 450 av dem faktiskt är Akademis-
ka hus och av de 450 bostäderna så blir det över 1 000 boenden. 
Man bygger lite större lägenheter, lite kompisboenden och så-
dant. Det kan möjligen passa dem som har barn lite lättare än en 
liten studentlägenhet iallafall. Och därtill de 7 000 bostäder som 
det blir totalt i centrala Flemingsberg och så ytterligare med en 
spårväg. Så det är klart att området kommer att förändras väldigt 
mycket. Men de förändringarna behöver man göra i takt med 
dem som bor här. Det är helt uppenbart. Där har vi inte lyckats 
fullt ut, tycker jag. 
 
Håkan Forsell 
Björn, har du några tankar på hur dina satsningar kring den här 
science hubben ska fungera i dess kontext? 
 
Björn Varnestig 
Ja, det är klart att det måste vara lite kul att vara här i Flemings-
berg även på kvällstid och inte minst i campusområdet. Idag är 
det inte så kul här efter klockan sex på kvällen, får man ju säga, 
för någon. Och det kommer att ordna sig självklart, delvis med 
automatik på grund utav de stora satsningar som är på gång. Det 
blir urbana kvalitéer i hela Flemingsberg men inte minst i cam-
pusområdet tror jag man kan göra lite mer. Alltså den här bot-
tenvåningskänslan, att det blir lite mer irländska pubar och så. 
Man träffas och har roligt här i Flemingsberg även på kvällstid 
och sen tror jag mycket på att just försöka riva barriärerna som 
du var inne på.  

En del kommer ju också automatiskt när man ändrar infra-
strukturen. Man ska ju bygga om Hälsovägen, det kommer bli en 
fantastisk esplanad där så småningom, med bostäder och då 
skulle man kunna ha övergångar in via Novumhuset eller något 
annat på ett smart sätt in i campusområdet. Och man skulle på 
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olika sätt kunna locka in folk så, så att det inte känns som att det 
här är någon UFO, så att säga, i Flemingsberg utan verkligen nå-
gonting som man vill ta del utav. Och man skulle kunna ha aktivi-
teter förstås. Lite grann Front Office Flemingsberg. Något ställe 
någonstans, lite common grounds. Kanske, vad vet jag, bara för att 
ta något exempel – Novumhuset när KI flyttar ut, men det kan 
också vara något annat hus, som inte ägs av någon särskild hög-
skola kanske utan som är lite allaktivitetshus även för entrepre-
nörskap och innovationer och sådant i Flemingsberg, som alla är 
välkomna till och som marknadsförs. Det skulle kunna vara väl-
digt bra tror jag. Och sen tror jag också mycket på det här med 
skolor och gymnasieskolor. Jag vet ju att det diskuteras, as we 
speak, hur man ska kunna få gymnasieskolor att vara, om inte i, 
så väldigt nära och kanske till och med i campusmiljön. Det tror 
jag vore ett fantastiskt projekt att ha en gymnasieskola som ligger 
i campus och som kanske faddras utav högskolorna, inte minst 
Södertörns högskola på olika sätt. Det vore rent gudbehagligt. 
 
Håkan Forsell 
Bara en kort fråga bara innan vi går över till att släppa in delta-
garna och åhörarna här till frågor. Finns det någon modell ifrån 
något annat land som ni någon gång har tittat på när det gäller 
att utveckla en form av science areal med flera olika kunskapsin-
tensiva verksamheter i ett område som egentligen är ganska 
frikopplat ursprungligen ifrån den formen av satsning? Har ni 
tittat på någon modell, har ni tittat på någon annan stad eller 
något annat land som har försökt att göra någonting liknande? 
 
Björn Varnestig 
Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det är något man borde ha 
gjort kanske. Jag kan inte komma på någonting som liknar Fle-
mingsberg så väldigt mycket, det vill säga att man har skapat ett 
område med nya högskolor för att lösa samhällsproblem på det 
sättet. Men det finns ju till exempel inne på Stanford-området i 
USA så har man ju byggt det här Clark-centre, som det heter, där 
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man ju träffas och gör… det är common ground alltså, så som 
inte kan göras på en enstaka institution utan man blandar kom-
petenser och kunskaper. Och det har man byggt på ett helt annat 
sätt rent arkitektoniskt också, så att det syns att det här är ett 
speciellt ställe. Det är här vi förändrar framtiden. Man har någon 
speciell finansiering utav de projekten och så vidare. Även Uni-
versity of California som ju är ett offentligt universitet, det ägs av 
kaliforniska staten för att utveckla den kaliforniska staten lång-
siktigt, där har man ju verkligen upptäckt att det här med mång-
falden är ju helt nödvändigt för utvecklingen och kreativiteten på 
lång sikt. Och man har väldigt aktiva program på alla nivåer, för 
att stödja den utvecklingen. 
 
Håkan Forsell 
Det finns ju en del av de amerikanska exemplen. Jag tänkte 
egentligen på några kanske mer närliggande. Det finns ju till 
exempel i Paris där man har haft en högskolesatsning i vissa 
satellitstadsområden, som Cergy, i Frankrike – som helt har 
förändrat området på ett både positivt och negativt sätt. De här 
problemen med vilka som känner sig inkluderade i satsningen 
och vilka som är exkluderade, är, vid en snabb blick skulle jag 
säga, väldigt likt faktiskt. Det är ju också en infrastruktursats-
ning. En satellitstad, satellitförort, som sen liksom successivt har 
integrerats i ett helt annat tänk omkring hubbar runt Paris. Det 
skulle kunna vara ett exempel som man kan titta på.  

Det finns ju flera, förutom de i den anglosaxiska världen, där 
också den statliga universitetspolitiken, till skillnad från den 
privata universitetspolitiken spelar en stor roll vad det är för 
aktörer som är verksamma. Det finns exempel alltså som kanske 
kan vara värda att kika på. Men nu tänkte jag att vi kanske kunde 
avsluta denna del av seminariet. Stort tack för era inlägg. Det var 
verkligen jätteintressant. Jag tror nämligen att det finns en hel del 
frågor ifrån dem som sitter och lyssnar. Det finns en mick här som 
Johanna har. Vi kan göra så att även om vi hade en runda här på 
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Daniels anmodan så kan vi väl säga ändå vad vi heter och gärna 
utifrån från vilken position vi talar, lite kort bara. 
 
Walter Roth  
Jag heter Walter Roth och det är så här att vi har konstaterat det 
att vi har gjort ett smått mirakel här. Vi har alltså på fyra år växt 
från noll till femtusen studenter. Efter sju år utbildades tusen 
studenter mer än vad staten betalade oss. Och sen har det gått 
neråt. Och sen har vi också konstaterat då att naturvetenskapen 
aldrig tog fart. Däremot humaniora. Vad var det som gjorde att, 
har ni tänkt på det, vore kul att veta. 
 
Johanna Ringarp 
Vi samlar ihop några frågor till panelen.  
 
Dina-Maria Bennani Jerrari  
Jag heter Dina-Maria. Jag är född och uppvuxen och bor här i 
Flemingsberg och väldigt engagerad i de här frågorna kring det 
nya Flemingsberg. Det nya som byggs. Och jag håller helt med 
det Björn sa att man behöver samverkan mellan gymnasieskolor 
och till exempel Södertörns högskola men jag tänker finns det 
några tankar kring större samverkan mellan grundskolorna i 
området? Annerstaskolan, Södertörns friskola och Södertörns 
högskola. Kan man på något sätt samverka mellan skolorna för 
att på så sätt utvidga synen för boende som bor i området och 
som går i grundskolorna? På något sätt försöka få dem att se den 
andra sidan, studentlivet liksom. 
 
Håkan Forsell 
Ska vi ta en till fråga? 
 
Martin Wottle  
Jag heter Martin Wottle och är lärare och forskare på högskolan. 
Jag blev lite förvånad över framförallt panelens inledning här. 
Det var kanske det lite obekymrade användandet av ordet stads-
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kärna. Jag skulle vilja veta lite vad ni tänker er när ni använder 
ordet stadskärna. För som jag ser det så högskolevärlden, kun-
skapsområdet här kan bidra med en del saker, framförallt med 
att dra hit människor. Om verksamheten i sig bidrar till att skapa 
en stadskärna är jag väldigt tveksam till. Men vad jag kan bedö-
ma är ju att vad som framförallt skapar en stadskärna är ju kom-
mersiell verksamhet. Stadens epos, det är ju kommersiella verk-
samheter av olika slag. Affärer, restauranger, kulturliv, sådant 
som folk vill spendera pengar på och som får dem att vilja stanna 
där för att det är intressant och trevligt och stimulerande på alla 
möjliga sätt. Och det kan ju då förhoppningsvis i förlängningen 
skapa den här drömmen om mötena som är alla stadsplanerares 
våta dröm. Möten kan man nog inte framkalla på något annat 
sätt. Men när jag tittar på den där skissen där, nu vet jag inte om 
det ser ut så, men den är ganska storskaligt. Det är stora jätte-
kvarter med stora grönytor emellan, stora öppna platser och det 
ser ut ganska mycket som de flesta moderna nybyggen. Brukar 
resultera i sushibar, gym och mäklarkontor i bottenvåningen. 
Det är inte en stadskärna, jag är ledsen, det är inte riktigt den 
bild jag kan få fram av det här. Hur har ni tänkt lösa det? 
 
Håkan Forsell 
Tre frågor av olika karaktär som jag skulle vilja att ni reflekterade 
över. Daniel… 

 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Härligt att jag fick den tredje frågan. De andra två var inte lika 
lätta att svara på. Den första har nog någon annan i den här 
församlingen mycket mer kunskap än den här panelen kring 
varför Södertörns högskola vek där. Det kan inte jag svara på 
iallafall. Och när det gäller samverkan med grundskola så finns 
det i liten utsträckning, men jag tror att det är en väldigt liten 
utsträckning och det är en bra idé att ta med sig hem, tycker jag. 
Jag tror inte vi är så vana att ta det, för vi hoppar liksom över ett 
steg då. Vi är traditionella kanske, men spännande idé. Det kan-
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ske finns, men jag känner inte till så mycket om samarbetet idag, 
men det kan vi säkert åstadkomma.  

Urbana kvalitéer. Den här bilden vi ser här [se Appendix, Fi-
gur 6] i princip så är ju den tom idag, det är ju bara en arkitekt 
som har skissat på hur det skulle kunna se ut. Undantaget är 
sporthallen, ICA Maxi och bostäderna, det vill säga den del som 
byggs just nu. Och det kan jag hålla med om. Det är inte ett jätte-
stort språng mot en urban miljö, bara ett steg. Det är också bör-
jan på en torgyta, det är butiker i bottenplan i bostäderna. Så det 
är på väg att skapas en torgmiljö. Det är en trappa som är väldigt 
attraktiv på bilden där som kommer vara i sydläge som kan vara 
en fin knutpunkt. Men det här är en väldigt liten del av hela 
Flemingsbergsdalen, men får vi till det här området med att 
trycka ner Huddingevägen till spårnivå och täcka över. Ja, då 
finns det i princip en tom yta som vi ska fylla med någonting 
riktigt bra. Det jag ser framför mig, på den tomma ytan, det är 
oändliga möjligheter. Och där samarbetar vi och har mycket dia-
log med olika aktörer som är experter på hur man bygger upp en 
central kärna, ett centrum. Och de finns på många håll och bä-
rande delar i det är precis som du säger, det är butiker, det är 
restauranger, det är kaféer, det är den typen av miljöer som mås-
te in om det här ska bli urbana kvalitéer. Det håller jag helt med 
dig om. Men idag bygger man centrum på ett litet annat sätt än 
vad man kanske gjorde förr i tiden. Det är väldigt mycket kultur, 
det är utbildning också i centrum. Och de kulturella inslagen kan 
naturligtvis se väldigt olika ut. Men där kan det både vara kom-
munen men det kan också vara någonting helt annat. Jag nämn-
de förut bara att Operan och Dramaten, vi är en av fyra kommu-
ner som är utvalda att diskutera vidare om var de ska förläggas. 
Så att området kan komma att se ut precis hur som helst. Men 
tänk dig ett Liljeholmen och sen fyller vi det med någonting som 
vi vill fylla det med. 
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Håkan Forsell 
Någon annan som vill ta upp de tre frågorna och reflektera över 
dem? Ja, Ebba 
 
Ebba Östlin 
Ja, jag måste erkänna att jag inte har funderat på varför naturve-
tenskapen inte flög. Men sen så tycker jag också att staten svek… 
Man hade kunnat satsa mycket mer. Jag såg att Sören reagerade 
så att han har säkert ett bättre svar på det, varför naturvetenska-
pen inte flög, men det finns säkert mycket… jag tänker att jag 
ändå ska säga det. Jag gick verkligen i taket när Södertörns hög-
skola inte blev universitet och Malmö högskola blev det. Jag 
tycker att alla de argument som framfördes från, mitt eget parti – 
Socialdemokraterna – inte höll. De ringde upp mig innan och 
läste upp alla argumenten. Och jag sa: ”Det är ju ingenting som 
håller.” För det är bara att se att skillnaden mellan Malmö hög-
skola och Södertörns högskola handlar om att Malmö hade tand-
läkarutbildningen som en grund i sig när man började. Så jag 
tycker att staten på ett plan ganska styvmoderligt har hanterat 
Södertörns högskola under uppbyggnadsfasen och också sen 
efter de första tio åren, om jag ska vara krass. Och där har mitt 
parti, men även andra partier ett ansvar.  

Sen när det kommer till grundskolan och gymnasieskolan. Då 
kan jag ju bara prata för Botkyrkas grundskolor och gymnasie-
skolor men där finns det ett ganska väl fungerande samarbete. 
Tullinge gymnasium exempelvis har mycket samarbete med 
både Södertörns högskola och med KI på olika delar, vilket är 
väldigt givande. Vi har också grundskoleelever som läser på 
avancerad matematik inom KI:s utbildningar, för att de är så 
långt framme att vi inte kan möta deras behov. De har liksom 
redan gått gymnasiedelen. Det är helt olagligt, för de är alldeles 
för unga och inte behöriga egentligen, men man kan göra det 
ändå om man bara bestämmer sig för det. Man måste lösa det så 
att vi inte tappar de som är särbegåvade helt enkelt. Sedan har vi 
också haft samverkansprojekt som handlar om att man kommit 
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hit och labbar eller går på föreläsningar just för att visa på att det 
går att göra en kunskapsresa. Att få eleverna att se, att titta här 
kan jag också gå. Och det tror jag har varit betydelsefullt. Jag 
menar vi kan se att övergången från St. Botvids gymnasium som 
ligger i Hallunda/Norsborg i många år har varit bland de högsta i 
hela regionen. Om man tittar på direktövergången för de som 
har tagit studenten, de senaste tio åren har de toppat fyra eller fem 
år och det tror jag handlar om att man har haft just den här sam-
verkan där man faktiskt visar på att här går personer som ser pre-
cis likadana ut som du. Det går personer som har precis samma 
drömmar som du. Här kan du höra hemma. Så jag tror att för-
flyttningen också fysiskt är viktig också för att man faktiskt ska 
våga ta steget. Frågan om stadskärnan överlåter jag till Daniel. 
 
Håkan Forsell 
Oskar. 
 
Oskar Wiik 
Ja, nu ska vi se. Jag förstod inte riktigt om det var en kritik mot 
ordet stadskärna som du hade men den bilden som jag har ialla-
fall just utifrån den här meningen att Flemingsberg ska vara ett 
fullvärdigt komplement till Stockholms innerstad. Och där inne-
bär det på något sätt att vi skapar förutsättningar och möjlighet 
för människor att komma hit och sen även stanna. Att det finns 
kultur, att det finns restauranger, att det finns som vi pratade 
om, unika campussammansättning som vi har här. Att det finns 
platser för studenter att stanna. Att det finns ett stort utbud av 
läsplatser och studieplatser och helt enkelt forum för studenterna 
på de olika lärosätena att mötas helt enkelt. Så det är väl en 
stadskärna som jag gärna ser och som det också ska läggas gans-
ka mycket fokus på. Fritid, att de som bor här, om vi går tillbaka 
in på integrationen, att de som bor här inte känner att de ska 
flytta härifrån för att det ska vara studenter som ska bo här. Utan 
att det ska skapas ett liv. Det ska finnas fritid, det ska finnas bio, 
det har jag pratat om tidigare. Varför finns det inte bio här? Var 
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ligger faktiskt den närmsta biografen? Kungens kurva. Det går i 
och för sig buss dit, men det är inte så tillgängligt. Och om man 
kollar på Huddinge så finns det inget där heller. Det finns ganska 
ont om fritidsaktiviteter och som vi pratade lite innan om vi 
kollar på närvaron på sådana här event, framförallt för studenter. 
Att finns det tre timmar mellan din schemalagda studietid och 
ett sådant här event så kommer de att åka hem för det finns 
ingenting att göra här emellan. Men i en stadskärna så är det 
någonting som finns. 

 
Håkan Forsell 
Björn, har du några? 
 
Björn Varnestig 
Ja, det är kvittensen på att man har lyckats. Det är väl om man 
kan göra Flemingsberg till en destination som folk åker till. Inte 
bara som man måste vara i, så att säga, utan att man verkligen 
kommer hit. Och en grej som jag har funderat på lite från och 
till, det är väl min högst privata fundering egentligen, jag har inte 
tagit upp den i stiftelsens styrelse än men det kanske man skulle 
göra. Det är om man inte skulle gå lite grann på det spåret du är 
inne på att koppla upp grundskolorna bättre och gemene man så 
att säga, mot forskningsmiljöerna här ute. Kanske genom någon 
form utav Science center. Det finns inte så många bra Science 
center här i Stockholm. Vi har Tom Tits förvisso i Södertälje och 
lite så. Men någonting som är lite mer hälsoorienterat och som 
är väldigt uppkopplat mot högskolorna härute och som skulle bli 
en destination egentligen för alla och som skulle kunna inspirera 
kanske en hel generation av ungdomar att intressera sig för så-
dant när de blir större. Det är naturligtvis lättare sagt än gjort 
men jag tycker idén är ganska spännande. 
 
Håkan Blomqvist 
Jag har också varit engagerad de senaste åren i samverkansgrup-
pen som vi har, alltså rektorns samverkansgrupp tillsammans 
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med Cheick med flera. Och för det första tror jag, en sak som 
Oskar var inne på också, det får vi tänka på till något kommande 
tillfälle där vi fortsätter den här diskussionen i andra former. Vi 
skulle naturligtvis ha syltat in studenterna även till det här eve-
nemanget. Alltså med hjälp av sådana saker som enkäter och… 
att man går ut aktivt bland studenterna. Det hann vi inte med, 
men det är ju en jättebra sak för oss som är engagerade i saken. 
Det finns ju en enorm potential bland studenterna och det som du 
var inne på, det här som jag tror har stor betydelse för det här med 
utveckling av ett levande campus, det är just det här att vi kan lösa 
det, jag vet inte riktigt hur, vi har diskuterat det i samverkans-
gruppen. Att vi kan lösa detta med att studenters aktivitet och 
engagemang på olika områden integreras på ett eller annat sätt i 
utbildningen. Att det liksom är en merit i utbildningen att man är 
engagerad i olika föreningar och så vidare. Så är ju modellen i en 
del andra länder. Jag tror att det skulle vara jätteviktigt.  

Jag tycker det är mycket här som verkligen är spännande och 
härligt att höra. Jag tänker det där med Flemingsberg som en 
destination, för att nu är det ju tyvärr ibland så… till exempel jag 
har tidigare haft mycket kvällskurser på Södertörns högskola. 
Och då har studenterna sagt: ”Men kan vi inte ha dem inne i stan 
istället? Vi kommer ju inte ens in på högskolan eftersom det är 
låst överallt på kvällstid.” Då iallafall fanns det inget fik, det 
fanns liksom ingenting.  

Sedan detta med levande bottenvåningar, där tror jag att hög-
skolan också måste finna modeller för att vara öppen. Och jag 
bara… nu när du nämnde bio, alltså den typen av aktivitet och 
med kulturcentret, är inte det en risk att Flemingsberg då kantrar 
bort ifrån vad vi, åtminstone vi på det här bygget drömmer om? 
Men herre gud den här aulan. Hur många timmar om dygnet är 
den upptagen? Det är en underbar plats. Och hela foajén här, det 
ska ju vara ett myllrande liv där varje vecka liksom. Bio? Det här 
är ju en perfekt biolokal. Alltså jag tror att man måste fundera på 
hur man kan nyttja lokalerna på ett annat sätt. Det måste ju vara 
öppet här och finnas verksamheter även på kvällarna. En annan 
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sak är kultur. Måste man inte fläta oss samman på något sätt 
med Subtopia och Riksteatern? Alltså det finns ju många kultur-
kluster här ute och där tycker jag att vi borde kunna fungera som 
någon form av relä eller magnet. 
 
Kvinnoröst 
Kan inte Sören Jansson få svara på frågan om naturvetenskapen? 
 
Sören Jansson 
Ja, det var alltså en kommentar till din fråga om naturvetenska-
pen. Det flög inte, eller vad det var för något. Men det är ju så att 
det har en konkret bakgrund, landstinget betalade oss 50 miljo-
ner kronor årligen från 1996 till 2003 när vi skulle bli universitet 
och då skulle vi få nya statsanslag så då behövde de inte ge oss 
några pengar. Då skruvade de ner bidragen till hälften ungefär, 
25. Och det fortsatte fram till 2008, jag har hållit på med de här 
siffrorna till alldeles nyligen så jag bör kunna det här. Då gick det 
ner till 20. Mellan 2008 och 2012 halverades anslaget, eller bidra-
get från landstinget och mellan 2012 och 2013 halverades det 
igen, så då var det nere på fem miljoner och 2015 är det sista året 
som vi får de där pengarna. Så visst har det avmattats oerhört 
mycket. Men samtidigt är det ju så att ämnet som klassas i vissa 
sådana här vetenskapssammanhang som biologi är ett av våra 
stora forskningsämnen fortfarande. Alltså det är inom livsveten-
skaperna som, eller miljövetenskap menar jag. Det är den största 
enskilda miljön i Södertörn. Och då är det, ganska mycket av det 
som är biologi. Allt är ju inte det. Det finns samhällsvetenskap 
där också och sådant där. Så att det har minskat men det är fort-
farande en stark miljö i Södertörns högskola. 
 
Antonia Ribbing 
Jag heter Antonia Ribbing och är projektledare för 20-årsjubi-
leet, men jag har jobbat på Södertörns högskola sen 1999 med 
samverkan av olika former. Och en stor del ända sen jag började 
här, ända sen 1996, det är ju att medverka till att bryta barriären 
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mot civilsamhället, mot grundskoleelever, mot gymnasieelever 
och massor med satsningar. Och nu har vi ju lärarutbildning och 
jag vet att vi har VFU-platser på våra grundskolor i närområdet. 
Sommarskola som vi haft sen 2008, där också en av grundsko-
lorna i Flemingsberg är med. Vi försöker finna former för att de 
boende ska kunna komma till vårt bibliotek som är det enda som 
verkar vara öppet efter halv fem och öppet på helger. Och under 
senare delen av hösten ska vi öppna upp högskolan mer för bo-
ende och verksamma och vi jobbar också med den här förening-
en tillsammans för Flemingsberg. 
 
Axel Bergman 
Nu kommer jag in lite mitt i, så jag kanske säger något som, eller 
frågar något som redan har diskuterats. Jag har varit student här 
lite för länge. Ofta tycker jag när vi diskuterar samverkan, vilket 
har gjorts hit och dit under olika benämningar det har ju varit hett 
ett tag. Nu när det är statligt, offentligt, så kör vi på samverkan om 
jag har förstått det rätt. Man pratar om samverkan som något som 
ligger långt bort, det är något som ligger i framtiden medan man 
som student har ett ideellt engagemang som sen möts av mot-
stånd. Det är svårt att få lokal, det är inte öppet någonstans och 
kommunen säger, jag har haft lite kontakt i ett par år: ”Nä alltså 
kultur, det är bara en högskola, inte riktigt vår grej.” Så min fråga 
är: Vad gör man idag för att planera samverkan? 

 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Det här kommer bli mitt sista inlägg för jag måste rusa vid halv 
för att jag ska hinna till mitt nästa möte. Men några kommenta-
rer ändå till lite spridda frågor, varierande frågor får man väl 
säga, sen lämnar jag gärna ordet till Cristina Eklund som är 
kommunalråd och ansvarar för den samverkan mellan akademi-
erna som vi har i organiserad form i Huddinge kommun. Och 
det är verkligen inte så att det är noll samverkan, tvärtom, det 
samverkas en hel del men det kan ju naturligtvis göras mer. Den 
skissen som du såg där, den är alltså… övre delen är helt tom [se 
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Appendix, Figur 4]. Det är idéer och tankar vad som skulle kun-
na fyllas med… hur en regional stadskärna skulle kunna fyllas 
för att få de här urbana kvalitéerna och det kommer inte se ut så, 
den saken är säker. Det blir någonting helt annat, men det är en 
idéskiss. Dramaten och Operan är på väg att leta, eller de håller 
på att leta efter en ny filial för sin verksamhet och då har vi läm-
nat in en ansökan från kommunens sida och blivit utvald bland 
de fyra kommuner som man förhandlar och diskuterar med. Så 
att om det blir av eller inte… det är ju en fantastisk möjlighet 
naturligtvis för då flyttar de inte bara en liten scen utan det är 
även verkstad, där de har alla sina scenkläder och hela det köret. 
Så det är massa delar som vi i så fall gärna hänger på lite lokal 
kultur och bibliotek. Det kan bli någonting riktigt häftigt. Men 
som sagt, det är väldigt tidigt skede just nu. Men kultur tror jag 
har en bärande del faktiskt i en stadskärna. Det behövs om det 
här ska kunna bli en bra mötesplats. Det behövs shopping, det 
behövs restauranger och kaféer men jag tror att det behövs också 
kultur. Vi tittar också på gymnasieskola som kan vara ett tänkbart 
inslag. Men kom ihåg att bilden är idag tom. Unika möjligheter att 
fylla den med det som vi tror på. En sak däremot är inte tom. Får 
jag be jag dig backa en bild till? Jag måste passa på… jag kanske är 
fräck nu men där ser ni att det står sportcentrum, det är två styck-
en fullstora idrottshallar. En av dem har läktare till och med. Det 
var ett samarbetsprojekt en gång i tiden mellan KI, KTH och 
Södertörns högskola och Huddinge kommun. Det blev tyvärr 
inte så att vi kom fram gemensamt och landade i att vi ville göra 
det här utan vi sa att nu tar vi den här matchen. Nu tar vi hela 
hyran i tjugo års tid för att ha den i Flemingsbergsdalen. Så när 
den invigs någon gång i vår så kommer den stå… den kommer 
naturligtvis inte bli tom, den kommer fyllas med aktiviteter ändå 
men den skulle kunna fyllas med en studentmötesknytpunkt. Vi 
skulle kunna göra den idén trots att den nu är byggd och alla har 
inte varit med under resans gång utan nu är det bara kommunen 
kvar. Men chansen finns fortfarande att göra ett Frescati av den 
sporthallen, en Frescatihall helt enkelt. Och jag tror att det skulle 
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vara väldigt bra att få den knutpunkten mitt i Flemingsberg. Jag 
skickar med den, att jag säger att det är fräckt är att jag vet att 
Södertörns högskola har pekat på att man inte har ekonomiska 
möjligheter att vara med i det tidigare. Men skam den som ger 
sig. För det tror jag skulle lyfta hela dalen och vara någonting 
fantastiskt bra för studenterna. Punkt. 
 
Håkan Forsell 
Tack. Är det någon annan som vill kommentera de sista… 
 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Cristina ska bolla in också kring samverkan. 
 
Christina Eklund 
Tack så mycket. Jag reagerade kanske mot att vi utgår från att 
samverkan är någonting vi ska göra sen. Alltså alla har sitt per-
spektiv så jag ska inte ta ifrån dig ditt. Men det är definitivt inte 
mitt perspektiv att samverkan är någonting vi pratar om som ska 
komma sen, utan vi är mitt i olika samverkanssituationer. Det 
verkade som att studenterna här ville ha lokaler. Det kan väl 
Oskar kanske utveckla i så fall. Men det är möjligt att man har 
fått ett luddigt svar från kommunens tjänsteman i den frågan. 
Det kan jag inte svara på men jag känner inte till någon lokalfrå-
ga som hade möjliggjort samverkan med kommunen på något 
vis. Vi brukar lösa frågan. Så återkom gärna om det skulle vara 
på det sättet. Jag vill säga det att den samverkan vi har idag är på 
olika nivåer. Dels har vi en högskolegrupp som vi graderar upp 
till högskoleråd idag och det har personligen varit ett engage-
mang från min sida att Oskar som person ska personifiera stu-
denterna. Flemingsbergs förenade studentkårer ska naturligtvis 
ingå i en högskolesamverkansgrupp. Ni har ju inte deltagit tidi-
gare men nu är ni särskilt välkomna. Och då är det för att det ska 
vara på riktigt, när du kommer ska du inte känna dig som en 
utfyllnad eller som någon gisslan utan det du vill ta upp där och 
diskutera det ska vi prata om. Så. Det är för er man har den här 
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högskolan. Det är det ena. Sen finns det pedagogisk samverkan 
på många olika sätt. Idag genom våra gymnasier så har vi ett 
gymnasieråd för att täta till kontakterna. Cheick och andra um-
gås ibland med företrädare med våra gymnasieskolor och på det 
sättet försöker se till att våra elever på gymnasierna ser det som 
något självklart att plugga vidare på högskola och universitet. 
Sen finns annat i det här också, jag ska inte förlänga pratet med 
det, men det är mer att jag blir nyfiken på vad du egentligen 
menade. För jag vill påstå att samverkan är här och nu. 
 
Kvinnoröst 
När det gäller samverkan och visionen, visionsbilden som vi ser, 
så vet jag att det kommer ske en medborgardialog som kommu-
nen anordnar och det är en väldigt viktig grej. Och där har också 
studenter möjligheten att påverka vad som kommer finnas i 
området. Studentpalats eller vad som helst och där boende också 
kommer kunna påverka. Så bilden är inte riktigt klar och det 
kommer ju inte se ut på det sättet, som Daniel också sa. Så chan-
sen finns liksom för att det ska bli en stadskärna och där flera 
aktörer är med och påverkar. 
 
Håkan Forsell 
Oskar hade en kommentar till. 

 
Oskar Wiik 
Ja, nu tolkar jag dig lite så du får också rätta mig om jag fel, Axel. 
Som vi var inne på lite tidigare – det handlar om synliggörandet 
av samverkan och att om vi kollar på t ex coola Flemingsberg. 
Det är faktiskt ett långt ifrån etablerat begrepp bland studenter. 
Och det är samma sak, vi pratar hela tiden om forskningsan-
knytning i utbildning och Östersjöprofilen. Ganska få studenter 
vet om att vi har en Östersjöprofil på Södertörns högskola. Och 
det är exakt samma sak när det blir prat om samverkan, vilket gör 
att det inte alls är konstigt för en student att kanske inte ha kun-
skap i det som vi pratar om nu. Men också, du har ju en lång erfa-
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renhet utav engagemang på Södertörns högskola, bland annat i 
Söderspexet som då är en gammal förening hos oss som handlar 
mycket, mycket om kultur, handlar mycket om ekonomiskt stöd 
och vi pratade innan om låsta otillgängliga lokaler och den delen 
och hitta samverkan med kommunen som inte tidigare har ge-
nomförts i den utsträckningen som jag tror att studenterna och 
föreningen egentligen hade velat. 

 
Håkan Forsell 
Nu tänkte jag att nu låter jag någon säga en sista kommentar till 
er i panelen kring det som har sagts eller frågats för sen är vi på 
väg att knyta ihop i säcken. Är det någon som har någon kom-
mentar. Öppet slut. Det verkar som om flera kommer att vilja 
fortsätta prata en hel del om utvecklingen om Flemingsberg och 
campusområdet. Tack så hemskt mycket. 
 
Daniel Dronjak Nordqvist 
Man kan ju säga tack för att ni tog er tid att var med i den här 
dialogen. Det var mycket bra saker som sades, tycker jag, både 
från övriga paneldeltagare och också från publiken. Så stort tack 
för det. 
 
[Applåder]. 
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Appendix 

 
Figur 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, Nutid och framtid. Om Stock-
holmsregionens utveckling, (2011/5), ”Stockholms studenter – flest bäst 
och sämst”, s. 5. 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/pu
blikationer/2011/NoF-Stockholms-studenter-flest-bast-samst-2011-
5.pdf [2017-11-29]. 

 
Figur 2. Länsstyrelsen i Stockholms län, Nutid och framtid. Om Stock-
holmsregionens utveckling, (2011/5), ”Stockholms studenter – flest bäst 
och sämst”, s. 7. 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/pu
blikationer/2011/NoF-Stockholms-studenter-flest-bast-samst-2011-
5.pdf [2017-11-29]. 
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Figur 3. Skoglund, Crister, 15 års erfarenheter av breddad rekrytering, 
föredrag hållet den 22 maj 2012. 

 
Figur 4. Stockholm direkt, ”Flemingsberg växer från förort till stad”,  
7 februari 2015. 
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/flemingsberg-vaxer-fran-
forort-till-stad/aRKoba!24eRbolqu1Q96ttiWG7evQ/ [2017-11-29]. 
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Figur 5. Stockholm läns landsting, ”Regional utvecklingsplan för Stock-
holmsregionen, RUFS 2010”. 
http://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/regional-
utvecklingsplan-for-stockholmsregionen/ [2017-11-29]. 

 
Figur 6. Flemingsbergsdalen – en ny stadsdel.  
Arbetsskiss: Skanska/Sweco, 2016. 

 
 
 
 
 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Samtidshistoriska frågor 
 
I skriftserien publiceras redigerade utskrifter från vittnesseminarier, aktu-
ell forskning samt konferensrapporter om det samtidshistoriska området. 
Information om serien: www.sh.se/shi. 

De flesta titlarna i serien finns att hämta i fulltext, gratis, i Digi-
tala Vetenskapliga arkivet, DiVA, http://www.diva-portal.se. 

Serien 

1. Olof Palme i sin tid. Red. Kjell Östberg (2001). 
(Finns endast elektroniskt i DiVA då den tryckta upplagan är slut.) 
2. Kvinnorörelsen och ´68. Red. Elisabeth Elgán (2001). 
(Finns endast elektroniskt i DiVA då den tryckta upplagan är slut.) 
3. Riv alla murar! Vittnesseminarier om sexliberalismen och om Pocket-

tidningen R. Red. Lena Lennerhed (2002). 
4. Löntagarfonderna – en missad möjlighet? Red. Lars Ekdahl (2002). 
5. Dagens Nyheter: minnesseminarium över Sven-Erik Larsson. Vittnes-

seminarium om DN och ’68. Red. Alf W Johansson (2003). 
6. Kvinnorna skall göra det! Den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad 

– som idé, text och historia. Red. Ebba Witt Brattström och Lena 
Lennerhed (2003). (Finns endast elektroniskt i DiVA då den tryck-
ta upplagan är slut.) 

7. Moderaterna, marknaden och makten – svensk högerpolitik under av-
regleringens tid, 1976–1991. Torbjörn Nilsson (2003). 

8. Upprorets estetik. Lena Lennerhed (2005). 
9. Revolution på svenska – ett vittnesseminarium om jämställdhetens 

institutionalisering, politisering och expansion 1972–1976. Red. 
Anja Hirdman (2005). 

10. En högskola av ny typ? Två seminarier kring Södertörns högskolas till-
komst och utveckling. Red. Mari Gerdin och Kjell Östberg (2006). 

11. Hur rysk är den svenska kommunismen? Fyra bidrag om kommu-
nism, nationalism och etnicitet. Red. Mari Gerdin och Kjell Östberg 
(2006). 

12. Ropen skalla – daghem åt alla! Vittnesseminarium om daghemskam-
pen på 70-talet. Red. Mari Gerdin och Kajsa Ohrlander (2007). 



 
 

 

  

13. Makten i kanslihuset – ett vittnesseminarium om ett Regeringskansli i 
förändring. Red. Emma Isaksson och Torbjörn Nilsson (2007). 

14. Partnerskapslagen – ett vittnesseminarium om partnerskapslagens till-
komst. Red. Emma Isaksson och Lena Lennerhed (2007).  

15. Vägar till makten – statsrådens och statssekreterarnas karriärvägar. 
Anders Ivarsson Westerberg och Cajsa Niemann (2007).  

16. Sverige och Baltikums frigörelse. Två vittnesseminarier om storpolitik 
kring Östersjön 1991–1994. Red. Thomas Lundén och Torbjörn 
Nilsson (2008). 

17. Makten och trafiken i Stadshuset. Två vittnesseminarier om Stock-
holms kommunalpolitik. Red. Torbjörn Nilsson (2009). 

18. Norden runt i tvåhundra år. Jämförande studier om liberalism, kon-
servatism och historiska myter. Torbjörn Nilsson (2010).  

19. 1989 med svenska ögon. Vittnesseminarium om Östeuropas omvand-
ling. Red. Torbjörn Nilsson och Thomas Lundén (2010).  

20. Statsminister Göran Persson i samtal med Erik Fichtelius (1996–
2006). Red. Werner Schmidt. DVD utgiven av SVT och Södertörns 
högskola (2011).  

21. Bortom rösträtten. Politik, kön och medborgarskap i Norden. Lenita 
Freidenwall och Josefin Rönnbäck (2011).  

22. Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad – regeringsskiftet 1991. Red. Tor-
björn Nilsson och Anders Ivarsson Westerberg (2011).  

23. Rivstart för Sverige – Alliansen och maktskiftet 2006. Red. Fredrik 
Eriksson och Anders Ivarsson Westerberg (2012).  

24. Det började i Polen – Sverige och Solidaritet 1980–1981. Red. Fredrik 
Eriksson (2013). 

25. Förnyelse eller förfall? Svenska försvaret efter kalla kriget. Red. Fred-
rik Eriksson (2013).  

26. Staten och granskningssamhället. Red. Bengt Jacobsson och Anders 
Ivarsson Westerberg (2013). 

27. Almedalen – varför är vi här? Så skapades en politikens marknads-
plats. – Ett vittnesseminarium om Almedalsveckan som politisk are-
na. Red. Kjell Östberg (2013). 

28. Anarkosyndikalismens återkomst i Spanien. SACs samarbete med CNT 
under övergången från diktatur till demokrati. Red. Per Lindblom 
(2014). 



 
 
 

 

29. När blev vården marknad? Vittnesseminarium i Almedalen. Red. 
Kristina Abiala (2014). 

30. Brinner ”förorten”? Om sociala konflikter i Botkyrka och Huddinge. 
Red. Kristina Abiala (2014). 

31. Sea of Identities: A Century of Baltic and East European Experiences 
with Nationality, Class, and Gender. Red. Norbert Götz (2014). 

32. När räntan gick i taket: Vittnesseminarium om valutakrisen 1992. 
Red. Cecilia Åse (2015). 

33. Nordiskt samarbete i kalla krigets kölvatten. Vittnesseminarium med 
Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck. Red. Johan 
Strang och Norbert Götz (2016). 

34. Solidariteten med Chile 1973–1989. Red. Yulia Gradskova och Monica 
Quirico (2016). 

35. 25 år av skolreformer – hur började det? Vittnesseminarium om sko-
lans kommunalisering och friskolereformen. Red. Johanna Ringarp 
(2017). 

36. Levande campus: Utmaningar och möjligheter för Södertörns högskola i 
den nya regionala stadskärnan i Flemingsberg, Red. Johanna Ring-
arp och Håkan Forsell (2017). 

 
 
 
 
 

 



Den 21 september 2016 anordnade Samtidshi� oriska in� i-
tutet som en del av Södertörns högskolas 20-årsjubileum 
vittnesseminariet ”Levande campus. Utmaningar o�  möj-
ligheter för Södertörns högskola i den nya regionala � ads-
kärnan i Flemingsberg”. 

Utgång� unkten för seminariet var att under jubileumsåret 
inte bara titta bakåt, utan o� så lu� a idéer kring högskolans 
framtida utmaningar o�  utve� lingsmöjligheter. Frågor 
som diskuterades handlade om hur det sociala landskapet 
bör ge� altas när det är en kunskapsin� itution som utgör 
navet för platsen, samt vilken roll Södertörns högskola ska 
ha i den nya regionala � adskärnan som håller på att växa 
fram.
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Södertörns högskola | Biblioteket, SE-141 89 Huddinge | publications@sh.se

SAMTIDSHISTORISKA FRÅGOR 36

LEVANDE 
CAMPUS

Johanna Ringarp 
& Håkan Forsell (red.)

Utmaningar och möjligheter 
för Södertörns högskola i den nya 
regionala stadskärnan i Flemingsberg



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


