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Rekordsommar och stora planer för Stortorpsparken
Stortorpsparken är en mycket uppskattad plats för oss boende
i Skogås och Trångsund. Under det senaste året har den fått ett
uppsving tack vare styrelsens oförtröttliga arbete och nyskapande idéer.

Stortorpsparkens ordförande Lasse Reuterberg, infälld bild på ”arga gubben”
som sitter i en stuga uppe i ett träd vid kaffestugan i bakgrunden.

Sommaren 2014 slog alla rekord
i Stortorpsparken. Ett målmedvetet arbete med marknadsföring på Facebook, hemsida och
via affischering har resulterat i
att många nya har hittat till parken. Det fanns arrangemang som
passade alla åldrar, Pettson och
Findus för de riktigt små, konsert
med ungdomsband, kända artister
som Daniel Lemma och Top Cats
och återkommande onsdagsdans
för en mogen publik.
–Stortorpsparken är en fantastisk
oas i Trångsund dit alla är välkomna, säger Lasse Reuterberg,
ordförande i Stortorpsparken.
Själva parken har under året också fått en ansiktslyftning. Föreningen har rustat upp byggnaderna, grönytorna och entrén med
hjälp av arbetslösa som samtidigt har erbjudits sysselsättning.

Under sommaren tog man emot
ungdomar under de tre feriepraktikperioderna och öppnade
caféet, vilket var särskilt uppskattat av seniorer och barnfamiljer.
Ett samarbete med möteplatsen
för ungdomar i Trångsund, Rockville och kulturskolan har inletts
och kommer i år att resultera i
fler ungdomsarrangemang.
–Vi hoppas att ungdomarna genom detta känner att parken är
deras egen och att de hjälper oss
att få stopp på vandaliseringen,
säger Lasse Reuterberg.
Trots återkommande vandalisering med bränder och klotter har
föreningen inte tappat sugen utan
utvecklar hela tiden verksamheten. Timmerstugan, dansbanan
och festplatsen kan hyras för
barnkalas, fester och kulturevenemang och nu har man även satt

upp jalusier för fönstren på dansbana och värmer upp den så att
uthyrningssäsongen blir längre.
Framöver hoppas man kunna
söka pengar från Boverket för
att bygga till dansbanan med en
konferenslokal och kök.
–Det skulle göra att vi kan använda parken hela året som en
mötesplats för alla åldrar och en
bra lokal för föreningslivet, säger
Lasse Reuterberg.
Även utemiljön är under upprustning och där planeras bland annat
en ”sinnenas stig” och en lekyta
för förskolebarn. En minigolfbana finns också bland idéerna.
Drevvikenpartiet hade nominerat Stortorpsparken till Huddinge
kommuns pris för ideella insatser
som som de vann den 4 december och vi stöttar föreningens
ansökan till Boverket.
Tack för ert stöd i valet!
Då var valet över för denna gång
och vi gick glädjande nog framåt
med 193 röster jämfört med 2010.
Däremot så har valkretsarna ändrats vilket innebar att vi tappade
vårt tredje mandat. Vi tackar för
det stöd som invånarna i främst
östra Huddinge gett Drevvikenpartiet så att vi kan fortsätta att
driva de lokala frågorna.
Tillsammans med allianspartierna och Huddingepartiet styr vi vidare i Huddinge. Tyvärr har koalitionen inte majoritet utan har 29
mandat av 61. De rödgröna fick
27 mandat och resterande fem
gick till Sverigedemokraterna.
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Bättre badplatser Hundrasteg i Rickardsviksparken

Genom en ökad satsning på
Huddinges utemiljöer kom
först lekplatsprogrammet och
sedan parkprogrammet. Nu
lägger kommunen fram förslag på bättre badplatser, en av
Drevvikenpartiets valfrågor.

Huddinge kommun har inventerat badplatserna i Huddinge och
tagit fram ett nytt Badplatsprogram där åtgärder för kommunens
alla badplatser finns samlade.
Syftet är att alla badplatser ska
hålla en hög och jämn kvalitet.
I Badplatsprogrammet kan du
läsa om de åtgärder som planeras
för varje badplats, Det kan handla om att förbättra informationsskyltar, införa cykelställ, sittplatser och grillmöjligheter men även
markarbeten som röjning av sly.
Kommunen vill gärna veta vad
du tycker om programmet. Det
finns att hämta på hemsidan huddinge.se. Maila dina synpunkter
till badplatser@huddinge.se senast den 31 mars.

Informationsmöte

Drevvikenpartiet bjuder in alla
intresserade till ett informationsmöte om badplatsprogrammet
tisdag 17 februari kl.18.00–19.30
i Mariakyrkan i Skogås. Vi
bjuder på fika. Ingen anmälan.

Välkommen!

HUNDrasteg är ett hunddagis
som ligger i Rickardsviksparken i Skogås. Det drivs av Carina Bengtsson och har legat i
parken sedan 2011, men verksamheten startade redan 2009

Carina Bengtsson med hunden Casper.

Jag besökte dagiset för att få lära
mig mer om verksamheten och
behovet av hunddagis och fick
då veta att just Skogås är den
hundrikaste delen av Huddinge.
På HUNDrasteg går det 23
hundar från Skogås, Trångsund
och Haninge, men ibland kommer de mer långväga ifrån. Som
mest tar man emot 24 hundar.
Storlek och ras varierar och alla
är välkomna. Behovet finns verkligen och viktigt att veta är att
man inte får lämna en hund mer
än sex timmar och är den valp/
gammal eller har vissa behov
så är det bara fyra timmar som
gäller.
På dagarna varvas vila och utevistelse som kan bestå av lek och
sök på gården eller promenader.
Rickardsviksparken är perfekt
för hunddagis då den ligger nära
pendeltåg och bussar vilket gör
det lätt för dem som ska resa vi-

dare eller kommer utifrån. Det
finns också tre förskolor i närheten och barnen är förtjusta i hundarna, men även vuxna stannar
till, pratar och tar fotografier av
hundarna.
Här jobbar även
Erika Ek, som har
en utvecklingsanställning och snart
börjar ytterligare en
person med en sådan anställning. En
dag i veckan hjälper
ännu en person till.
Hon har autism och
en utvecklingsstörning som gör att hon
inte kan prata. Men
hon fungerar ändå
bra med hundarna,
vilket gynnar både
henne och djuren.
Carina Bengtsson
har precis som alla
som driver hunddagis en hunddagisföreståndarutbildning.
Hon förklarar.
–Eftersom många
människor mår bra av att jobba
med hundar så fyller verksamheten alltså fler behov än att hundarna inte ska behöva vara ensamma. Jag samarbetar både med
arbetsförmedlingarna i Huddinge
och Farsta och med socialtjänsten i närliggande kommuner.
Trots att det redan finns en väldigt bra verksamhet, så vill de
som jobbar här utvidga den och
har idéer på olika saker som skulle kunna genomföras.
–Vi skulle vilja starta hundpromenader för allmänheten där
även de som inte har egen hund
skulle kunna gå med. Vi har
också tankar på att göra något
liknande som man har i Rådsparken i centrala Huddinge där det
finns olika djur som Skogåsborna
skulle kunna få träffa och umgås
med, avslutar Carina Bengtsson.
Text och foto:
Katharina Wallenborg

Skridskotävling på Drevviken

Drevviksrännet 2015 blir nu verklighet om inte vädret sätter
käppar i hjulet. Drevviksrännet är namnet på den plogade skridskoslingan runt sjön Drevviken. Det är också namnet på det långfärdsskridskolopp som går av stapeln den 15 februari. Loppet är
inte bara ett skridskolopp. Det ska i första hand vara en familjedag där alla kan delta, även om man inte vill åka hela sträckan
på två mil.

Den plogade bana på Drevviken, här vid Sjöängsbadet där starten för Drevviksrännet går den 15 februari. Foto: Ingalill Söderberg

Skridskoföreningen
Drevviksrännet bildades redan 2006.
Initiativtagarna insåg att Huddinge kommun satt på en
oerhörd resurs med sin östra gräns
till sjön Drevviken. En fantastisk
sjö som är cirka en mil lång och
som gränsar till fyra kommuner,
Haninge, Tyresö, Stockholm
och Huddinge. Föreningens huvudsyfte var att utveckla den
genom åren helt ideellt plogade
skridskoslingan till en världsattraktion. Sverige i allmänhet och
Mälardalen i synnerhet har fantastiskt bra förutsättningar för
långfärdsskridskoåkning. Dessa
förutsättningar ville man ta tillvara och föreningen fick sitt säte i
Drevviksstrand, östra Huddinge.
Målet var att hitta samarbetsformer mellan de fyra kommunerna
för att lyckas med ambitionerna

att förvandla Drevvikens vinteris till en världsattraktion. Man
jobbade stenhårt och hade flera
möten med representanter från
alla de fyra kommunerna. Tanken då var att föreningen skulle
fungera som en paraplyorganisation och att de fyra kommunerna
solidariskt skulle finansiera verksamheten.
Förutom att skapa en unik skridskoslinga så handlade det om ett
folkhälsoarbete som alla inblandade applåderade och berömde.
Huddinge kommun var den som
var mest positiv och aktiv, man
ville verkligen hjälpa till att förverkliga ambitionerna. Stockholm lät långt in i arbetet meddela att man tyvärr inte kunde
stödja föreningar som inte hade
sitt säte i kommunen och hela
projektet var vilande i flera år.

Drevvikenpartiet ryckte in några
år senare eftersom man tyckte att
idén var så bra att man verkligen ville hitta lösningar på problemen. Svaret var enkelt och
genialt, föreningen Drevviksrännet fick en sekundär roll och de
fyra kommunerna upprättade ett
samarbetsavtal där de tre södra
kommunerna ekonomiskt ersatte
Stockholm för att utföra arbetet
med plogning av banan.
Drevvikenpartiet såg även värdet
med föreningen Drevviksrännets
verksamhet och man valde att gå
in i föreningen som huvudsponsor. Partiet finansierar nu till
fullo föreningens hemsida och
man tog som politiskt parti även
det ovanliga greppet att organisera det årligen återkommande
skridskoloppet på sjön.
Vintern 2013–14 blev dock den
varmaste på decennier så isen
blev denna vinter aldrig möjlig
att ploga, men partiledningen
laddar nu om för en folkfest denna vinter och datum är bokat till
den 15 februari.
Starten går från Sjöängsbadet, Sjöängsvägen 21. Start och
registrering sker löpande mellan 10.00 och 12.00. Ingen tidsregistrering görs efter klockan
12.00, så kom i tid.
Startavgiften är 100 kronor för
de som önskar tidsregistrering.
Alla medlemmar i Drevvikenpartiet deltar dock gratis så
passa på att lös medlemsskap vid
starten. Det kostar 75 kronor per
hushåll.
Om man vill så är det även til�låtet att använda stavar. För mera
information, gå in på hemsidan
www.drevviksrannet.se. Gör din
anmälan på plats eller redan nu
på hemsidan.
VÄLKOMMEN!
Kim Wiking,

Drevvikenpartiets förtroendevalda

Leif Dyrvall och Katharina Wallenborg. Foto: Hans Wallenborg

I kommunfullmäktige sitter Katharina Wallenborg och Leif Dyrvall för Drevvikenpartiet med Kim Wiking och Ingalill Söderberg som ersättare. Katharina fortsätter som kommunalråd med
ansvar för demokrati, jämställdhet och folkhälsa. Vi har också kvar
nästan alla uppdrag i nämnder, råd och styrelser och från årsskiftet
är det följande:
Kommunstyrelsen: Katharina Wallenborg och Leif Dyrvall
Gymnasienämnden: Jolanta Szutkiewicz
Grundskolenämnden: Leif Dyrvall
Förskolenämnden: Maria Dyrvall
Socialnämnden: Ingalill Söderberg och Ashti Jangi
Äldreomsorgsnämnden: Kent Funke
Natur- och byggnadsnämnden: Hans Wallenborg
Kultur- och fritidsnämnden: Jolanta Szutkiewicz
Valnämnden: Lars Slättås
Tillsynsnämnden: Martin Övelius
Demokratiberedningen: Katharina Wallenborg och Lars
Andersson
Funktionshinderrådet: Eva Baumgartner
Huddinge brottsförebyggande råd: Jan Borg
Pensionärsrådet: Karin Andersson
Kommunrevisor: Tomas Ekroth
Huges styrelse: Hans Wallenborg
Södertörns Fjärrvärme AB: Mathias Övelius
Nämndemän tingsrätten: Jan Borg och Kerstin Lindh

Skola och förskola
i Västra Länna
Drevvikenpartiet är mycket glada
för beslutet i kommunfullmäktige i december att skriva avtal
med Turako 5 Skolfastigheter
om att bygga en ny förskola och
skola i Länna. Det blir plats för
100–110 förskolebarn och en
F–6-skola för cirka 350 elever
med byggstart i april. Den kommer att drivas av Pysslingen skolor och förskolor AB och beräknas stå klar hösten 2016.
– Behovet av en ny förskola och
en skola i Länna är stort och Dp
har länge jobbat för att det ska
byggas. Jag vet att Lännaborna
kommer att uppskatta detta, säger
Katharina Wallenborg, gruppledare för Dp
Fler förskolor på gång
Behovet av förskoleplatser är
mycket stort i hela kommunen. På fullmäktige i december
beslutades också att bygga en
förskola i två plan med plats
för 100 barn på den tomt som
är avsedd för detta i korsningen
Trångsundsvägen och Sjöängsvägen. Förskolan byggs av Huge
och beräknas vara klar hösten
2017.
Nu pågår också bygget av den
nya förskolan vid Nytorps mosse
för fullt. Den får fem avdelningar
och ska bland annat ersätta förskolan Tuvan på Tjäderstigen
som bara har haft ett tillfälligt
bygglov vilket nu går ut.

Kontakta oss och våra förtroendevalda

Vill du skicka med någon fråga till våra förtroendevalda så
når du dem på respektive e-postadress med förnamn.efternamn@
huddinge.se eller partiet på drevvikenpartiet@telia.com.
Vi finns till för invånarna och lyssnar på dina åsikter. Du är också
välkommen som medlem i partiet. Sätt in medlemsavgiften som är
75 kronor per hushåll på vårt plusgiro 131 85 87-1 eller bankgiro
5878-1816, skriv namn och adress.

Första spadtaget vid Nytorps mosse.
Foto: Katharina Wallenborg

