Drevviks-Posten
140 nya bostäder planeras på Österhagen

Österhagen är ett grönområde
mellan Skogås och Länna som
under 1980-talet och 1990talet använts för deponering av
schakt- och byggnadsmassor.
Den dåvarande ägaren ålades att
åtgärda deponin redan 1993 men
det påbörjades aldrig.
För att på sikt undvika miljöskador i närområdet och sjön Drevviken måste området saneras.
En sanering beräknas kosta
mellan 30 och 70 miljoner och
för att klara detta har de nya
markägarna lämnat in ett förslag
om att sanera marken i utbyte om
att bygga drygt 140 nya bostäder
samt ett äldreboende.
Förorenade massor i den gamla
deponin ska tas omhand och sorteras och tvättas i en saneringsanläggning på plats.
I Länna finns bara en förskola,
Blåbärsstället. Därför kommer
det sannolikt att krävas ytterligare en förskola. Utbyggnad av
gång- och cykelvägar finns också
med i planen.
Det stora problemet är att
Österhagen idag bara kan nås
med fordon från Österhagsvägen.
Den vägen är väldigt smal och
man måste köra runt hela Länna.
Därför måste en alternativ trafiklösning utredas.
En ytterligare komplikation är att

området har två rödlistade fjärilsarter, liten och allmän bastardsvärmare. Fjärilarna kommer att
flyttas till andra lämpliga platser
i kommunen.
Strandskyddet upphävs för fastigheter inom planområdet, men inte
för vattenområdet och naturmarken som ligger på östra sidan om
järnvägen.
Programsamråd pågick till i
början av september och det
fanns möjlighet för berörda att
lämna in synpunkter på planen.
Drevvikenpartiet har deltagit i ett
möte som kommunen arrangerade och i ett som Länna-Drevvikens fastighetsägarförening hade
bjudit in till för att få veta mer
om planerna.
Fastighetsägarföreningen skriver i sitt remissvar att de är försiktigt positiva till en utbyggnad
av Österhagen om det görs en
sanering av tippen, det byggs en
helt ny infartsväg till Österhagen
från Gamla Nynäsvägen, bebyggelsen utformas som friliggande
villor, par eller radhus i högst 2
plan som harmonierar med övrig
bebyggelse i Länna bostadsområde samt att bullerdämpningar
görs som minskar bullret från
järnvägen.
Detaljplanen bedöms kunna bli
antagen under 4:e kvartalet 2016.

Bagare och småföretagare

Lyxen med nybakade frukostfrallor levererade hem till
dörren på lördagsmorgonen är
något som vi inte är bortskämda med i Sverige.
I Stortorp finns sedan några år ett
litet bageri som just erbjuder den
servicen, vilket gott bröd sen! Nu
öppnar ett bageri i Länna också.
Attila Szabo-Fekete, som driver
Attilas bageri är en av många
småföretagare i östra Huddinge
med verksamheten hemma i
villan eller lägenheten.
I garaget till villan i Stortorp
med en fantastisk utsikt över sjön
Drevviken bakar Attila varje
fredagskväll och lördagsmorgon det som sedan säljs och
levereras på lördagen. Det har han
gjort i sedan april 2000. Hans fru
Solveig sköter
k u n d k o n t a kterna.
Attila jobbade
tidigare på en
bagerigrossist
och
började
baka själv mot slutet av arbetslivet.
Hembageriet är mer som en
hobby efter pensionen. I början
levererade man bröd till caféet
i intill Stortorpshallen på Prinz
väg men nu har man bara privatkunder.
–Vi skulle kunna ha fler
kunder men vi gör inte så mycket
reklam. Det är mest genom
... forts på sid 2
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Skolan i förändring, Dp tog ställning mot förslag
I Edboskolan har barnen tills nu
kunnat börja som 6-åringar och
fortsätta hela sin tid i grundskolan. Ett faktum som uppskattas
av många.
Eftersom vi kommer att bli fler i
vår kommundel och elevantalet
ökar ändras nu detta. Man kommer inte längre att ha årskurserna
7–9 på Edbo, för att istället bereda plats för flera elever i de lägre
årskurserna.
Edboeleverna får göra ett skolval inför sjuan, på samma sätt
som eleverna från Mörtviksskolan gör sedan tidigare. Den
närmaste högstadieskolan blir
då Östra grundskolan (före detta
Skogås- och Vretskolan) där det
idag finns lokaler för ett utökat
elevantal. En annan förändring är
att i Sjötorpsskolan kommer man
framöver att ha årskurserna F–6,
i stället för som nu F–3. Trångsundsskolan har kvar åk F–9.
En konsekvens av förändringarna
blir att Östra grundskolan på sikt
kommer att bestå av över 800
tonåringar, vilket Drevvikenpartiet var starkt kritiska till när förslaget presenterades och skulle
beslutas i början på juni månad.
Beslutet är taget och så blir det,
men vägen fram till beslut var
allt annat än bra. Dp reagerade,
först genom att få ärendet återremitterat, så att beslutsunderlaget skulle bli bättre och att man
kunde ha en dialog med personal
och föräldrar om planerna. Detta skedde men Dp:s inställning
förblev starkt kritisk mot att det
skulle bli så många elever i åk
7–9 på samma skola.
Vi röstade därför i september för
att frågan återigen skulle återremitteras och att man skulle
finna andra alternativa lösningar.
Någon majoritet för detta förslag
blev det inte så beslutet blev att
omorganisationen ska genom-

föras nästa höst. Nu gäller det
att alla goda krafter verkar för att
den beslutade organisationen blir
framgångsrik.
Som en konsekvens av att Drevvikenpartiet gick emot våra
koalitionspartier (M, Fp, C, Kd,
Hp) i frågan är att partiet nu är
ifrågasatt som samarbetspartner.
Vi har förklarat för de övriga partierna att vi inte kunde göra något

annat efter den uppkomna situationen och vi får nu alla se hur det
framtida samarbetet utvecklas.
Det är naturligtvis inte en enkel
sak att hålla ihop sex olika partier
och hitta lösningar inom alla vitt
skilda områden som kan accepteras av alla.
Leif Dyrvall, Drevvikenpartiets
röst i grundskolenämnden

Bagare... forts från sid 1
rekommendation
från
våra
kunder som det sprider sig, säger
Attila
Bageriet har en Facebooksida
och beställningarna sker via
e-post. De flesta beställer i förväg men några chansar på att
Attila ska ha bakat lite extra.
–Jag borde kanske begränsa
sortimentet, man säger att jag
bakar för många sorter, säger
Attila.
Han har ingen egen favorit utan
tycker att allt är lika roligt att
baka. Sortimentet är inte heller
så säsongsbetonat förutom semlor, vörtbröd och lussekatter som
såklart har sin säsong. Under
sommaren tar han och Solveig
ledigt. Attila sköter fakturering
och bokföring men tycker att det
är alldeles för mycket administration för företagare med en så
liten verksamhet.

Enligt den senaste medborgarundersökningen driver 6 respektive
7 procent ett eget företag i Skogås och Trångsund men hela 15
till 20 procent skulle kunna tänka
sig att starta ett om bara förutsättningarna var bättre.
Drevvikenpartiet vill att det
ska inrättas något liknande som
Arena 143 i Vårby även i vår
kommundel. Arena 143 drivs
av kommunen tillsammans med
fastighetsbolaget Balder och
Nyföretagarcentrum och ger service och råd till företagare. Där
kan man hyra ett kontorsrum
eller en arbetsplats för kortare
eller längre tid.
–Det är roligt att Drevvikenpartiet fortfarande håller på och
att ni gör så mycket, resten av
partierna ser man inte till, säger
Attila.
Ingalill Söderberg

Vad hände med Vision 2015?
Som en del i storstadssatsningen drog ett visionsarbete igång
i Huddinge kommun i början
av 2000-talet. I Skogås hölls
en framtidsverkstad 2003 där
man enades om en ett framtidsscenario kallat Vision 2015.
Marcel Moriz jobbade då som
områdesutvecklare i västra Skogås och har nu fått i uppgift att
tillsammans med Demokratiberedningen hålla i ett uppföljningsmöte i Skogås/Trångsund.
Det kommer att ske under Huddinge demokratidagar den 7
oktober, se inbjudan nedan.
Vid den här tiden lades kommundelsnämnderna ner och kommunen skulle ta fram en gemensam
vision för fackförvaltningarna.
Visionen blev DELAKTIGHET.
Men i Skogås/Trångsund vidgades alltså arbetet och man träffades i ett antal fokusgrupper för
invånare, rektorer, fritids- och
socialtjänstpersonal. Bland annat
var det ett möte i Mariakyrkan
med närmare 60 invånare, politiker och företrädare för olika
föreningar. Runt 2000 förslag
kom in och dessa delades in i
olika målområden och man gjorde upp vem som hade ansvaret för
genomförandet.
Många av förslagen har också
genomförts. Tio i topp var:
1. Närpolis/fler poliser
2. Idrottsanläggningar
3. Modernisera centrum
4. Bättre lokaltrafik
5. Mer resurser till skolan
6. Mer resurser till
ungdomsgården
7. Ökad trygghet
8. Fler bostäder
9. Mer grönska
10. Fler affärer

Vision 2015 handlade om ”Ett
förstklassigt område för barnfamiljer med trygga, välmående
och delaktiga barn och ungdomar”. Det skulle uppnås genom
samarbete kring barn, skola,
socialtjänst och föreningar.
Som ett verktyg fanns en Partnerskapsfond som omfattade
100 000 kronor per år och som
kunde sökas för olika lokala akiviteter. 5–7 olika projekt drogs igång
varje år bland annat skridskotävlingen Drevviksrännet och ungdomscaféet Café Skogåsen.
2007 ebbade pengarna från Storstadssatsningen ut och med den
nya politiska majoriteten efter
valet 2006 blev det istället punktinsatser med områdesutveckling.
Kommunen ska nu också alltid
ha ett områdesperspektiv i sin
verksamhet.

Samkraft Huddinge är ett kommunövergripande organ som
arbetar i visionens anda. Samkraft
är sprungen ur familjecentralen i
Skogås och är ett nätverk kring
barn och unga där socialtjänsten,
skolan, fritiden, barn- och ungdomspsykiatrin samt brottsförebyggande rådet ingår.
Dialogen med invånarna är fortsatt viktig för kommunen och en
del i det är de årliga demokratidagarna och de områdesdagar
som genomförs, här i form av
Höstfesten på Nytorps mosse.
Uppföljningen av de mål och
mått som tas fram i kommunens
mål och budget varje år har också
blivit bättre. I år har dessutom ett
råd för fysisk planering inrättats
som ska föra dialog med invånarna kring samhällsbyggnadsfrågor.

Vad hände med delaktigheten
och Vision 2015?
Demokratiberedningen i Huddinge kommun
har tagit initiativ till ett uppföljningsmöte
kring resultaten från arbetet med Vision 2015
och vad som hände med delaktigheten.

Onsdag 7 oktober kl.17.00–18.00

På Ungdom142, Skogåstorget 13 Välkomna!

Fina spår i naturen

I vår kommundel finns bra
naturområden med naturreservatens och andra grönområdens stigar och stråk.
Vad som behöver uppmärksammas är det motionsspår som finns
i Trångsund och som är centralt
beläget. Det inbjuder till löpning
och promenader med eller utan
hund. Skolorna använder det för
orientering och idrottsföreningar
har gruppträningar här.

Spåret vid Norströms väg är 1,5
kilometer och relativt kuperat.
En gång i tiden var det ett fungerande elljusspår och stolparna
och elektriska dragningen finns
kvar. Drevvikenpartiet vill åter få
dit en fungerande belysning och
att spåret blir mer känt bland invånarna.
Vi vill också att stigen längs med
Drevviken från Mörtviksbadet,
förbi Badudden och till Mulleängen rustas upp och förses med
någon form av belysning.
Andra bra motionsspår är det
runt
Nytorps
mosse och Hälsans stig, ett fyra
kilometer långt,
skyltat gångstråk
i Skogås. Läs
mer om allt detta
på kommunens
hemsida.
Martin Övelius

Lokala partier behövs
I Sverige finns det 290 kommuner och i nästan varannan
kommun finns det minst ett
lokalparti. Ett av dessa är Drevvikenpartiet, som bildades i
januari 1998 och nu är inne på
sin femte mandatperiod.
Tillsammans med flera andra
lokalpartier har vi bildat Lokala
partiers Nätverk, LPN för att ge
oss en gemensam plattform där
vi tillsammans kan utbyta idéer
och erfarenheter men även ge
varandra kunskap och fortbilda
oss genom att bjuda in föreläsare
till våra träffar.
Nätverket är relativt nytt och
sedan mars 2014 bildades det
formellt med styrelse och stadgar.
Drevvikenpartiet var med och
tog initiativ till nätverket och vår
partiledare är även ordförande i
LPN.
Även om alla medlemspartier
har olika frågor som de driver
och ibland har olika uppfattning
om politiska frågor, så har vi det
gemensamt att vi utgår ifrån
närdemokrati.
Invånarnas inflytande, är viktigt
oavsett om de är medlemmar i

ett politiskt parti eller bara röstar
vart fjärde år. Eftersom vi bara
verkar på kommunal nivå så blir
vi väldigt lokalt fokuserade och
närdemokrati är självklart en av
de frågor som diskuteras i nätverket. Vårt mål är att sätta ännu
större fokus på de nära frågorna
och hur man som invånare kan
vara med och påverka mer.
Många av medlemmarna i våra
partier har blivit aktiva först efter
det att ett lokalt parti har bildats
då de inte har sett riksdagspartierna som alternativ att engagera
sig i.
Vi fyller alltså en funktion för
demokratin på flera sätt. Men
vi är också flera som har varit
aktiva i andra partier, vilket gör
att det finns politisk kunskap
med in i lokalpartierna vilket
naturligtvis är en fördel.
Vi tycker att vi kompletterar både
varandra och de andra partierna
på ett bra sätt och att vi gör kommunpolitiken mer levande. Vi
ser till att de mindre och närmare
frågorna lyfts fram mer, alltså de
som ofta verkligen berör våra liv
och vår vardag.

Lokala partier

– din möjlighet att påverka!
Drevvikenpartiet tillsammans med
Huddingepartiet och Tullingepartiet bjuder in alla intresserade
till ett samtal om närdemokrati
under Huddinges Demokratidagar

Tisdag 6 oktober
kl.18.00–20.00
i Balingsnässkolan, Torget, stora entrén,
Lännavägen 80. Vi bjuder på fika. Ingen anmälan.

Välkomna!

