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Vem du än röstar på i riksdagsvalet kan du rösta på 
Drevvikenpartiet i kommunalvalet för ett bättre  
Huddinge. Vi bryr oss om de lokala frågorna! 

Hur mår våra sjöar egentligen? Solsken på första 
Drevvikstrampet

Glasa in Trång-
sunds centrum
I mina samtal med företagarna på 
Trångsunds torg kom det fram att  
deras största bekymmer är att besö-
karna inte stannar upp och därför inte 
tar sig tiden att nyttja det serviceutbud 
som finns. En av anledningarna till att 
man som besökare inte stannar upp är 
framförallt det stundtals kalla intryck 
som torget inger.
Det under hösten vindpinade Trång-
sunds torg förtar mycket av spontani-
teten och shoppingglädjen. En inglas-
ning längs med affärerna skulle få fler 
att stanna till och även inbjuda till lop-
pisar, bokbord och andra aktiviteter 
vilka framgångsrikt bedrivs i Skogås. 
Redan idag finns planer på att bygga ett 
garage i anslutning till centrum i sam-
band med att två nya höghus byggs. 
Detta skulle möjliggöra att ytan som 
centrumparkeringen tar i anspråk kan 
användas till fler och nya inspirerande 
verksamheter. Det skulle, utöver ytter-
ligare butiks- och restaurangverksam-
heter, kunna vara ungdomsgård och 
inomhusboule. Det ökade kundunder-
laget som de nya höghusen medför 
kommer att bidra till ett mer levande 
centrum som inbjuder till möten och 
handel.
En inglasning av Trångsunds torg 
skulle innebära en nysatsning och en 
tro på en framtid för Trångsund. 

Tomas Ekroth

Magelungen och Drevviken är inte 
bara vackra att se på. De är även 
en viktig rekreationsplats för stora  
delar av södra Stockholm – inte 
minst för oss som bor i östra Hud-
dinge.
Just nu talas det mycket om den ökan-
de växtligheten i sjöarna. Vissa platser 
är mycket svåra att ta sig fram i både 
vid bad och med båt.
Att fiska där är uteslutet. Samtidigt 
blir vattnet allt klarare. Siktdjupet är i 
år så bra att man kan se att bottnarna är 
täckta av en grön tät matta som växer 
upp mot ytan. Ska alla vikar få växa 
igen?
Det klarare vattnet är ett friskhetsteck-
en men samtidigt en av orsakerna till 
den ökade bottenväxtligheten. Solstrå-
larna når längre ner i vattnet vilket i 
kombination med höga näringshalter 
sätter fart på växtligheten och skapar 
problem. Sjöarna är övergödda via 
bland annat dagvattenutlopp och jord-
bruk.
Även djurlivet påverkas. Länna Gårds 
Fiskevårdsförening tror att den kraf-

tiga minskningen av signalkräftor 
främst beror på den ökade bottenväxt-
ligheten.
Vad kan vi göra?
Drevvikenpartiet trivs bäst i öppna 
sjöar. Då vi själva bor i området ser 
vi med egna ögon den snabba försäm-
ringen som sker. 
Drevvikenpartiet vill värna om våra 
sjöar. Vi ska kunna bada på badplat-
serna utan att riskera att benen trasslar 
in sig i bottenväxterna.  Vi ska kunna 
fiska och ro i våra sjöar.
Vi vill att kommunen rensar upp de 
skenande bottenväxterna, framför allt 
vid våra badplatser, vilket även gyn-
nar det naturliga växt- och djurlivet i 
sjöarna
Drevvikenpartiet vill också att dag-
vattenutloppen byggs bort eller  
fördröjs,  både i Huddinge och i övriga 
kommuner,  runt våra sjöar. Att bara 
arbeta uppströms i våra sjösystem är 
en långsiktig lösning som vi som bor 
här idag knappast hinner få uppskatta.

Björn Engman

Drevvikenpartiet var initiavtivta-
gare och har stött grannstödsbilen 
sedan starten och vi har flera med-
lemmar som hjälper till och kör. 
Genom ideella insatser har verksamhe-
ten bidragit till att motverka brott och 
skapa trygghet sedan 2004. Huddinge 
brottsförebyggande råd höjde i år sitt 
stöd till Grannstöd Huddinge. Under 
året kommer samverkan att utveck-
las ytterligare inom området som rör 
klotter och skadegörelse. Mycket bra 
tycker vi och fortsätter att stötta verk-
samheten. 

Grannstöd för ökad trygghet

Du vet väl om att du kan röstdela?

På bilden Lars Andersson, en av  
partiets medlemmar som kör grann-
stödsbilen i östra Huddinge.  

Nolltolerans mot klotter
Kommunen har en policy att allt 
klotter ska tas bort inom 48 timmar.  
Tyvärr har det varit si och så med det 
i vår kommundel. Drevvikenpartiet 
kräver en allmän uppryckning. Allt 
klotter, även på Banverkets områden, 
SKA BORT inom 48 timmar. Vi vill 
ha bättre samordning mellan bostads-
bolag, Trafikverket, Vattenfall och  
andra som är ansvariga för utemiljön.
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Vädrets makter var på Drevviken-
partiets sida när Drevvikstrampet 
gick av stapeln den 17 augusti. 
Den första cykelorienteringen i vad 
som vi hoppas ska bli en ny tradition 
var på dryga milen med start vid Län-
na Sport och mål i Stortorpsparken. 
Längs banan, som gick på småvägar 
längs Drevviken genom Länna, Sko-
gås och Trångsund, fick deltagarna 
svara på frågor om Huddinge kom-
mun och några av Drevvikenpartiets 
hjärtefrågor. 

Visste de till exempel hur många  
aktiva föreningar det finns i kommu-
nen eller vad en sommarjobbare tjänar 
i timmen? Eller namnet på en säll-
synt lav och vilken skattesats vi har i  
Huddinge?
En vätskekontroll fanns vid Trång-
sundsskogen och framme vid målet 
bjöds de på kaffe med dopp. 
Drevvikstrampet var uppskattat av 
deltagarna som i och för sig kunde  
varit fler. Nästa år lägger vi nog en lite 
kortare bana. Vi tackar Länna Sport 
för gott samarbete och fina priser.

Två av deltagarna i Drevvikstrampet 
vid starten vid Länna Sport.

Hela denna bilaga är en annons från Drevvikenpartiet



Nu byggs den nya sporthallen i Skogås

Även en politiker kan göra bort sig! 

Jag träffar Benny Eklund i den gam-
la Rackethallen som nu ska ersättas 
med en ny stor sporthall. Han är ini-
tiativtagare till den nya hallen och 
kassör i Skogås Badmintonklubb. 
För fem år sedan lade han ett medbor-
garförslag om detta och han är idag 
glad och lättad över att beslutet om en 
ny hall är taget.
– Det känns jättebra! Alla partier har 
varit med och stöttat. Det är roligt att 
se att det går att påverka politikerna, 
säger Benny Eklund.
Drevvikenpartiet har genom våra  
representanter i kultur- och fritids-
nämnden, Jolanta Szutkiewicz och 
Leif Dyrvall länge arbetat för att det 
ska byggas en ny sporthall med plats 
för mer än bara racketsporter och så 
blir det nu.
– Det var svårt att komma fram med 
ärendet för det saknades pengar, men 
nu blir det äntligen en ny sporthall som 
vi i Drevvikenpartiet varit mycket an-
gelägna om. Jag välkomnar med glädje 
beslutet, säger Jolanta Szutkiewicz.
Den nya hallen kommer att inrymma 
17 badmintonbanor men också tennis, 
dans, bordtennis och squash. Där blir 
också café, gym och konferenslokaler. 
På banorna för den nya sporten paddel-
tennis kan det bli möjligt att även spela 
boule inomhus, något som seniorerna i 
östra kommundelen efterfrågat. 
En del av hallen kommer också att bli 
ljudisolerad från den övriga och med 
förstärkt golv som lämpar sig för ut-
ställningar och olika evenemang.

Benny Eklund har lagt ner mycket  
arbete i olika utredningsgrupper men 
även privata pengar på ritningar och 
studieresor till andra hallar. Den 
nya hallen blir något mindre än hans  
ursprungsidé, men där kommer att  
finnas utrymme för en mobil läktare.
– Har man en bra idé som samman-
faller med bra verksamhet går det att 
påverka, säger Benny.
Och bra verksamhet har Skogås Bad-
mintonklubb med både bred ungdoms-
verksamhet och elitsatsning. Klubben 
ser med den nya hallen en möjlighet att 
driva fritidsverksamhet med idrotts-
profil på Östra grundskolan med läx-
läsning, träning och mellanmål. 
Badminton är svårare att rekrytera till 

än lagsporter men med den nya hallen 
som mötesplats hoppas man att genom 
andra sporter kunna locka till badminton. 
  Ingalill Söderberg

Benny Eklund framför ritningarna av den nya sporthallen som ska ersätta 
Skogås rackethall. 

Kim Wiking vid en av de illegala soptipparna. 

Lokala partier – en 
röst att räkna med

På senvintern 2013 samlades ett  
antal företrädare för olika lokala par-
tier i Sverige. Ett år senare bildades 
LPN, Lokala partiers nätverk. Drev-
vikenpartiet fick ordförandeskapet, 
något som vi är mycket stolta över.
Det som nu har hänt är nämligen unikt 
då det aldrig tidigare har funnits ett 
nationellt nätverk för de lokala par-
tierna. Tillsammans så företräder vi  
231 000 väljare; vi är alltså en stor kraft 
att räkna med. Allt fler röstar olika i de 
tre valen och på några decennier så har 
vi vuxit flera gånger om. 

Det är alltså dags att 
vi organiserar oss 
och det både för att 
stötta varandra och 
bolla idéer men inte 
minst för att fortbil-

da oss så att vi företräder våra väljare 
på bästa sätt. 
Ett lokalt parti tilltalar många som  
annars inte skulle ha gått in i politiken 
och det bland annat tack vare att vi inte 
har något riksparti, utan jobbar fritt för 
kommunens bästa. 

Katharina Wallenborg,  
ordförande i LPN

Skogås Badmintonklubb
Nu startar vi nya grupper i 
Badmintonskolan
För barn födda 
2000-2009, start 
under V36
Kontraktstider  
för vuxna alla  
dagar i veckan
Kontakt: kansli@skogasbk.se 
alt 771 63 62

Länna växer
Länna växer så det knakar. Nu är det 
framför allt i västra Länna där det 
kommer bli ett stort antal nya bostä-
der och förbättrad infrastruktur. Bland  
annat planeras ett grupphusområde 
med ett femtiotal hus. 
Drevvikenpartiet har påpekat att det 
även bör byggas en samlingslokal för 
föreningslivet, något som saknas helt i 
Länna idag.
Med en stor utbyggnad av villor och 
inflyttning av barnfamiljer i Länna, är 
behovet av förskolor stort men i dags-
läget finns bara den privata förskolan 
Pysslingen. Drevvikenpartiet har job-
bat för att det ska byggas en ny för-
skola/skola och den är nu planerad i 
västra Länna. Lekplatser och anlägg-
ningar för dagvatten kommer också 
att byggas. Drevvikenpartiet motsätter 
sig däremot bebyggelse i Österhagen.

Politikern är inte mera än en män-
niska och alla människor kan göra 
fel ibland. Men det absolut största 
felet, och faktiskt ett helt oförlåtligt 
fel, är att inte kunna erkänna att 
man gjort fel. En politiker måste 
lära sig att säga ”Där hade jag fak-
tiskt fel, jag ber om ursäkt. Vi ska 
naturligtvis se över frågan igen”.
Jag engagerade mig i frågan om pas-
serkort på SRV:s återvinningscentraler 
innan jag blev politiskt aktiv. Kanske 
var det en av frågorna som fick mig att 
ta steget och engagera mig i det lokala 
partiet Drevvikenpartiet. 
Det hela började med att jag en dag i 
maj 2008 svängde in på återvinnings-
centralen i Trångsund för att få sortera 
och återvinna en gammal stekpanna 
och några tomma skokartonger. Nej 
sa den anställde personen på centra-
len, du måste ha ett passerkort för att 
komma in här. 
Lite skamsen så åkte jag hem med min 
stekpanna eftersom jag hade glömt 
att jag faktiskt hade fått ett passerkort  
tidigare.
Förstod man inte att risken var över-
hängande att kommuninvånare som 
stoppades på det där sättet skulle 
strunta i sopsorteringen? Vem hade 
gjort detta misstag och godkänt att 
sopsorteringscentralen skulle låsas? 

På SRV:s hemsida kunde jag läsa att 
ett av syftena var att minska avfalls-
mängderna på centralen... 
Det säger väl sig själv att avfallsmäng-
derna minskar om man låser centralen? 
Hur kan man missa att ställa sig frågan 
vart de minskande sopmängderna tar 
vägen?
En av Huddinge kommuns högsta  
prioriteringar är att ha rena naturre-
servat, parker, gator och torg. Vi be-
höver för att nå dessa ambitioner flera 
sopkorgar och sopsorteringscentraler., 

Alla centraler måste också vara lättill-
gängliga och öppna för alla besökare. 
Drevvikenpartiet önskar därför en 
omprövning av detta beslut och en 
bättre samordning i länet, men också 
nationellt. Frågan måste ses över igen 
och landets sopsorteringscentraler 
ska på samma sätt som papperskor-
garna vara öppna och tillgängliga för 
alla som besöker en kommun och 
som har ett behov av att bli av med  
eller sortera sina sopor.

Kim Wiking

Hela denna bilaga är en annons från Drevvikenpartiet



Öar på torra land Lysande naturreservat

Satsning på sommarjobb och småföretagare

Oscar Wreiber med glada kollobarn 
vid Sjöängsbadet.

Vi Huddingebor är verkligen ett 
privilegierat folk. Huddinge kom-
mun är en grön eko-kommun med 
en mycket stor andel naturreservat. 
Hela  38 procent av kommunens yta 
består av skyddad natur. 
Det finns nu totalt i kommunen 17 oli-
ka reservat eller skyddade områden. 
Att alla dessa exklusiva reservat ligger 
så nära rikets huvudstad gör Huddinge 
unikt. Vi har nära både till den orörda 
naturen och till storstadens kulturliv. 
Drevvikenpartiet stödjer detta arbete 
och dessa ambitioner att skydda värde-
full naturmark. Det handlar i slutänden 
om att efterkommande generationer 
också ska ha tillgång till en underbar 
och orörd natur. Det är naturreserva-
tens viktigaste syfte att skyddas från 

exploatering och bebyggelse i all 
framtid. 
En lite svårare fråga är alla de små 
gröna parker och områden som finns 
insprängda i bebyggelsen. Kom-
munens grundambition är att förtäta  
bebyggelsen i kollektivtrafiknära områ-
den. Detta kanske kan låta förnuftigt 
eftersom behovet av nya bostäder är 
stort. Här vill dock Drevvikenpartiet 
mana till eftertanke, vi får inte ytter-
ligare offra de gröna öar som finns  
insprängda i våra samhällen. 
I Skogås och Trångsund så kräver vi 
att Glitterskogen och Rickardsvikspar-
ken bevaras orörda. Att offra en grön ö 
kan inte i framtiden göras ogjort, den 
är för alltid borta. 

Kim Wiking 

Glitterskogen vid Edboskolan, en grön ö värd att bevara.

Vi har tidigare berättat om natur-
reservat och det har nu inrättats ett 
nytt längs Drevvikens strand. Vän 
av ordningen kanske ställer sig frå-
gan vad innebär det? 
Man kan kort sammanfatta svaret med 
kommunens visioner med reserva-
tet som är rekreation för kommunens  
invånare. 
På kort sikt så kanske du inte märker 
så stor skillnad. Men huvudsyftet är 
alltså att reservatet ska vara en resurs 
för kommuninvånarna, en oas och en 
naturskön plats som vi ska vistas i och 
som ska användas. 
I vissa delar av reservatet så vill man 
stimulera och underlätta för en livs-
kraftig population av ädellövträd, det 
gäller i huvudsak Ask, Alm, Lönn, 
Lind och Ek. Ädellövträden täcker 
bara en procent av skogsmarken i Sve-
rige men drygt hälften av alla rödlis-
tade arter är knutna till ädla lövträd. 
Ädellövskogen är därför nödvändig 
för att Sverige ska kunna bevara sina 
inhemska arter. 
Den större delen av reservatet ska en-
dast skötas av naturen själv. Det inne-
bär ingen gallring eller avverkning och 
eventuella vindfallna träd lämnas kvar 
för att tas tillvara av naturen själv. 

Rekreationsmålet innebär att reserva-
tet skall göras lättillgängligt. Prome-
nadstråk ska därför underhållas och 
förbättras och även information och 
skyltar ska förbättras för att underlätta 
så att man hittar rätt. 
Många springer även efter de redan 
idag ganska fina promenadvägarna 
och Drevvikenpartiet ser inget hinder 
med att man skulle förse stigen med 
elektriskt ljus och ljusdesign. Detta 
gäller även spåret i Trångsund. Vi an-
ser att man ska förse flera av våra na-
turområden med elljusspår, en stor del 
av vinterhalvåret är detta behov stort 
och folkhälsoarbetet måste bedrivas 
året runt. 

Kim WikingAgnes Rask och Andreas Ralmé serverar kaffe i Stortorpsparken.
Huddinge kommun har lägre  
arbetslöshet än både övriga länet 
och landet. Det är jättebra men 
satsningarna fortsätter för att ännu 
fler ska komma i arbete.
I år kunde man ta en fika i Stortorp-
sparken varje vardag under somma-
ren. Det var möjligt tack vare kommu-
nens satsning på feriepraktikplatser 
för ungdomar. Dock får inte alla ung-
domar som söker jobb en plats och det 
vill Drevvikenpartiet ändra på.
En som fått sommarjobb under en av 
treveckorsperioderna är Agnes Rask. 
Hon och Andreas Ralmé skötte caféet 
och lite underhåll i Stortorpsparken. 
– Det är jätteviktigt att vi ungdomar 
får den här chansen att komma ut och 
prova ett arbete, säger Agnes.

Hon går på Östra gymnasiets sam-
hällsprogram och de har ingen arbets-
praktik under de tre åren på gymnasiet. 
Det räcker inte med att vi i Huddinge 
är duktiga på att jobba med entrepre-
nörskap i skolan, ungdomarna måste 
också få kontakter med näringslivet 
och den övriga arbetsmarknaden.
Ett sommarjobb som kombinerar detta 
är Ungdrive där ungdomarna får en 
utbildning i företagande. De startar 
ett företag som de sedan driver under 
några veckor och det hela avslutas 
med en utvärdering. 
En som är med i programmet i år är 
Oskar Wreiber som har som affärsidé 
att sysselsätta barn mellan 7 och 12 
år genom Skogås/Trångsund Sum-
mercamp. Under tre dagar får barnen 

leka, sporta, bada och ha kul nere vid 
Sjöängen. 
Fyra av fem jobb i små företag
Satsningen på småföretagare i kom-
munen är mycket viktigt för det är här 
de flesta nya jobben skapas. 
I Vårby Gård har kommunen, Fastig-
hetsbolaget Balder med flera skapat 
Arena 143 där man erbjuder råd, stöd 
och utbildning. Där har man också 
möjlighet att hyra en arbetsplats. Drev-
vikenpartiet vill ha något liknande i 
den östra kommundelen, varför inte 
ett Arena 142! 

Ingalill Söderberg

Sedan flera mandatperioder tillbaka 
så har jag engagerat mig i skolmats-
frågan. Det började med allt socker 
som finns i olika typer av mat och jag 
var väldigt glad när kommunstyrelsen 
förrförra mandatperioden beslutade att 
vi inte skulle servera industritillverka-
de krämer längre.
På senare år 
har mitt enga-
gemang foku-
serats på och 
att få bort ett 
stort antal av 
de E-num-
mer som ty-
värr finns i 
mycket av 
det som vi 
äter, bland 
annat lättpro-
dukter. Själv-
klart så är 
tillsatser olika och behöver inte ens 
vara onaturliga, men vissa kan vara 
hälsovådliga.
Sedan så handlar det om etik; vi ska 
inte betala för utfyllnad och fluff på 
grund av att naturliga ingredienser har 
tagits bort. För att klara det här så är 
utbildad personal något som vi måste 
satsa mer på i våra kök.

 Katharina Wallenborg  

Färre tillsatser  
i skolmaten

Mikael Bäckman, kock på 
Annerstaskolan låter Katha-
rina och andra att provsmaka  
menyn inför hans deltagande 
i  OS i storkök.

Nya grepp i valrörelsen
Drevvikenpartiet satsar förutom på  
traditionella torgmöten och valaf-
fischer denna gång även på ett säll-
skapsspel om östra Huddinge och en 
musikvideo, ”Vackra tankar”. 
Läs om var du hittar Ormspelet på  
nästa sida och se filmen på vår  
hemsida www.drevvikenpartiet.se

Håll utkik efter Drevvikenpartiets valbil.
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Några av oss som ställer upp för Dp och ett bättre Huddinge 

Kim Wiking
Ledamot i partistyrelsen och 
ersättare i miljönämnden. Bor 
i Drevviksstrand med min 
hustru och dotter. 
Hjärtefrågor:
Miljöfrågor med fokus på 
miljögifternas inverkan på 
människan. Ännu större andel 
ekologisk mat i våra skolor. 
Naturen med ökad tillgänglig-
het i en ren och välskött natur. 
Fritidsaktiviteter för att skapa 
välmående och livskvalitet. 
Varför Drevvikenpartiet?
De östra kommundelarna 
glömdes ofta bort i det var-
dagliga politiska arbetet och 
ett starkt lokalt parti i öster 
behövs  i en kommun med 
vårt geografiska utseende. 

Ingalill Söderberg
Politisk sekreterare och leda-
mot i socialnämnden. Bor i 
Sjöängen, Trångsund med 
man och fyra barn.
Hjärtefrågor:
Förebyggande arbete bland 
barn och ungdomar för att 
minska missbruk, skadegö-
relse och kriminalitet.
Varför Drevvikenpartiet?
Det enda parti som verkligen 
bryr sig om de lokala frågorna 
och kan göra skillnad.

Katharina Wallenborg
Komunalråd. Skogåsbo sedan 
25 år tillbaka. Gift, tre barn.
Hjärtefrågor: 
Skolmaten då jag vill att alla 
våra barn och ungdomar ska 
få så lite hel- och halvfabrikat 
som möjligt och med mycket 
färre tillsatser än idag. Precis 
som vi ställer krav på utbildad 
personal inom andra områden 
så ska vi göra det i köken.  
Att bygga på höjden istället 
för att ta värdefulla grönområ-
den i anspråk. Bevara Öster-
hagen, Rickardsviksparken 
och Glitterskogen. Något an-
nat som jag försöker påverka 
är att det inte ska vara tillåtet 
med politiska vildar. 
Varför Drevvikenpartiet:  
Att jobba i ett lokalparti är 
väldigt roligt och givande och 
jag känner verkligen att vi har 
lyft fram många frågor som 
rör vår kommundel. Engage-
manget inom politiken var inte 
alls lika stort när Dp bildades 
-98. Det är jätteskoj att östra 
Huddinge syns så mycket. 

Eva Baumgartner
Ledamot i partistyrelsen.  Till-
bringade mycket tid i Trång-
sund under min uppväxt då 
mina morföräldrar byggt ett 
hus där och även ägde en liten 
kiosk i området. Länna blev 
därför ett naturligt val när jag 
och min man skulle få barn. 
Hjärtefrågor:
Trygghet i området, skol- och 
omsorgsfrågor. Tycker att 
det är viktigt att vi tar hand 
om dem som står för framti-
den men även otroligt viktigt 
att inte glömma dem som har 
kämpat för att vi har fått det så 
bra som vi idag har det.
Varför Drevvikenpartiet:  
Drevvikenpartiet är ett parti 
som fokuserar på att lyssna 
på önskemål och behov från 
människorna som bor i områ-
det. Ett parti som vill att vår 
kommundel ska ha möjlighet 
till utbildning, tillväxt och  
utvecklingsmöjligheter. 

Leif Dyrvall
Ledamot i grundskolenämnden 
och HuBrå, ersättare i kom-
munstyrelsen samt kultur- och 
fritidsnämnden. Bor i Skogås. 
Gift med Maria. Vi har fyra 
barn och fem barnbarn.
Hjärtefrågor:
En skola där alla barn kan 
lyckas. Meningsfull fritid. 
Nolltolerans mot klotter och 
skadegörelse.
Varför Drevvikenpartiet?
Förhållandena där vi bor av-
gör livskvalitén för oss vuxna 
och för barnen. Vi ska ha det 
minst lika bra i östra kom-
mundelen som i väster. 

Tomas Ekroth
Valledare. Bor i Trångsund 
med fru och två barn.
Hjärtefrågor:
Att vidareutveckla Trångsund 
för ett bibehållet och fort-
satt attraktivt boende med ett  
levande centrum.
Varför Drevvikenpartiet?
Drevvikenpartiet står upp för 
de lokala frågorna som är vik-
tiga för mig.

Finns att hämta vid vårt bord i  
Skogås och Trångsund samt i vår  
partibil. Delas ut komplett med  

spelmarker och tärning.

Vågar du spela?

Du kanske har märkt att det 
finns många av oss hundar 
i östra Huddinge. Ja, enligt 
statistiken lär vi vara minst  
1 250 stycken (5 000 i hela 
Huddinge). Vi är till glädje 
för många men tyvärr även till 
irritation för en del. Det sist-
nämnda vill både vi och Drev-
vikenpartiet ändra på samti-
digt som vi hundar får det lite 
bättre. En riktig Winn-Winn-
/VOFF-VOFF-situation.
Badande hundar – ett problem?
Många uppskattar inte att vi 
hundar badar på era badplat-
ser. Det enklaste är väl att 
sätta upp ännu fler förbuds-
skyltar. Drevvikenpartiet vill 
gå en annan väg genom att 
sätta upp en annan skylt, ”Här 
är hundar välkomna att bada”. 
Naturligtvis på avskilda hund-
bad även i vår kommundel
Lösspringande hundar – ett 
problem?
För att få bra motion behö-
ver även vi hundar få springa 
lösa ibland. Det blir lättare att 
umgås med våra kompisar då 
också. Tänk dig själv att mo-
tionera eller träffa dina vänner 
iförd koppel… 
Tyvärr blir en del rädda när 
vi springer lösa. Ibland kan vi 
heller inte låta bli att vilja un-
dersöka andra spännande djur 
och människor.
Drevvikenpartiet ser både 
problemen med lösspringande 
hundar och lösningen på det.  
Bygg hundrastgårdar i vår 
kommundel.
VOFF!!! Jag tänker också 
rösta på Drevvikenpartiet! 

Bonnie 

VOFF!  
Glöm inte bort oss!

Ormspelet hjälper dig  
att hitta rätt i valet

Jolanta Szutkiewicz 
Ledamot i gymnasienämnden, 
kultur- och fritidsnämnden 
samt i kommunfullmäktige. 
Bor i Skogås sedan1984. Kom 
från Polen 1983. Gift, två barn 
och fyra barnbarn.
Hjärtefrågor:
Behöriga lärare som undervi-
sar i de ämnen som de är utbil-
dade för. Likvärdighet mellan 
kommunens skolor. Lätt till-
gång till SFI. Kultur med möj-
lighet att utveckla sin talang. 
Likvärdiga förutsättningar till 
rekreation, motion och idrott i 
alla kommundelar.
Varför Drevvikenpartiet?
Man lyssnar på invånarnas 
önskemål. Det är lätt att se 
det som behövs i det område 
där man bor. Som politiker 
får man två perspektiv då, det  
lokala och hela kommunens.

Mathias Övelius
Representant i styrelsen för 
det kommunala energibolaget 
Södertörns Fjärrvärme. Bor i 
Skogås med fru och tre barn. 
Hjärtefrågor:
Möjligheter till fritidssyssel-
sättning för unga. Klimat och 
miljöfrågor är det som driver 
mig mest. Jag vill försöka göra 
min del för att kommande ge-
nerationer skall få en ljusare 
framtid.
Varför Drevvikenpartiet?
Vi kan driva de frågor som 
gagnar våra kommuninvånare 
utan toppstyrning från ett så 
kallat moderparti. Jag tycker 
inte alltid att vår kommundel 
får den uppmärksamhet som 
den borde få. Partiet består 
också av trevliga människor 
med sunda åsikter, vilket gör 
valet ganska lätt.Sofie Söderberg

Ersättare i grundskolenämn-
den. Bor i Trångsund.
Hjärtefrågor:
Ungdomsfrågor. Att det ska 
vara lätt för ungdomar att ta 
sig ut i arbetslivet. Student-
bostäder är en viktig del i att 
ungdomar ska våga chansa på 
ett nytt liv under sin utbild-
ning. Jag tycker det ska vara 
en självklarhet för den som 
studerar.
Varför Drevvikenpartiet?
Det finns en större chans att 
påverka i området där du bor.

Hela denna bilaga är en annons från Drevvikenpartiet


