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Volontärer hjälper ensamkommande Trygghetssatsning
Glädjande nog så har vår kom-
mundel fått ett lokalt brottsföre-
byggande nätverk. 
Nätverket har skapats med delak-
tighet från bland andra Svenska 
kyrkan, skolorna, kommunens  
säkerhetsavdelning, fältassistenter-
na, pensionärsföreningar, polisen, 
brandförsvaret, grannstödsbilen, 
HUGE, väktarna i Skogås centrum 
och Drevvikenpartiet.
Anledningen till att man kallade 
till detta är att det under hösten och 
vintern varit oroligt, främst i Skogås 
centrum och då på kvällar efter att 
fritidsverksamheten stängt och tills 
centrumet stänger. Även på torget 
och i biblioteket har det varit stökigt. 
Man har tvingats stänga av fontä-
nen på torget på grund av sabotage,  
vilket är mycket trist.
Nätverket har haft två möten, ett i 
mars då man höll till på Ungdom 142 
- Fritidsgården vid Skogås torg. Vid 
mötet i maj började vi i Mariakyr-
kan och gick en vandring från torget 
ner mot Lötparken, Härbrevägen, 
Fäbodvägen och tillbaka. En inte 
så lång vandring, men det gav ändå  
intressant information om problema-
tiken. Skolungdomar som klättrar på 
tak, bilar som kör alldeles för snabbt 
– på gångvägar dessutom. Mindre 
barn rör sig dessvärre alltför ofta ute 
vid Storvretsvägen utan uppsikt. 
Ett annat problem är avfallshante-
ringen bakom centrum, där en av 
containrarna har varit olåst och det 
har spridits avfall. Det var vid vand-
ringstillfället mycket avfall. Boende 
främst på Stintavägen har reagerat 
kraftigt mot detta. På sikt kommer 
man att utöka nätverket till att beva-
ka Trångsund, Stortorp och Länna 
också, men man börjar nu i Skogås 
då behovet är störst här.

Martin Övelius

Från änden av korridoren kom-
mer en ljuvlig doft av mat. De 
ensamkommande flyktigbarnen 
hjälps åt att laga middag och vid 
köksön står en pojke och skär 
grönsaker medan en annan pas-
sar grytan med ris.
Vi är några boende i Stortorp som 
anmält oss att hjälpa till med läxläs-
ning och träna svenska och idag är 
det mitt första besök på boendet som 
fått namnet Övre Torpet. Här bor för 
närvarande 16 pojkar och det finns 
plats för ytterligare fyra. I våningen 
under, på Nedre Torpet, håller man 
precis på att flytta in de första ung-
domarna och där kommer att bli 
plats för lika många.
Vi som inte lagar mat sätter oss hos 
ungdomarna i soffgruppen intill och 
börjar trevande prata om vilka vi är, 
hur gamla vi är och varifrån vi kom-
mer. På TV:n sjunger en av Afgha-
nistans stora musikidoler, de flesta 
som bor på Övre Torpet är från Af-
ghanistan. 
En av volontärerna har med sig en 
påse nybakta bullar som vi smakar 
på medan ungdomarna äter. Det 
flesta äter middag tillsammans men 
det är frivilligt. Några lagar egen 
mat eller äter ute eller hos någon 
bekant.
Sedan boendet, som drivs av det 

kommunägda bolaget Vårljus, öpp-
nade i januari har en stor mängd 
omkringboende anmält sig som  
volontärer för att göra flyktingarnas 
tillvaro så bra som möjligt och för 
att underlätta integrationen. Förut-
om läxhjälp har man samlat in klä-
der, idrottsutrustning och ställer upp 
med olika fritidsaktiviteter. Alla 
som vill hjälpa till måste lämna in 
ett utdrag från polisens belastnings-
register.
Efter maten spelar vi pingis och fot-
bollsspel en stund innan några av 
pojkarna vill ha hjälp med läxor. De 
hämtar sina skolböcker från sina rum 
och vi sätter oss i ett lite mindre säll-
skapsrum. De får undervisning varje 
dag mellan klockan 9 och 15 i en 
lokal i anslutning till boendet. Trots 
att de bara varit i Sverige i några 
månader har de redan lärt sig att läsa 
och förstå svenska riktigt bra. Är det 
något ord eller uttryck som de inte 
förstår provar vi med engelska eller 
så översätter de till dari med en app 
i telefonen.
Två timmar går fort och efter att ha 
läst texter om vardagsliv i Sverige, 
fyllt i ord som saknas och tränat på 
klockan tackar jag för att jag fått 
komma och hoppas att vi ses snart 
igen.

Text och foto: Ingalill Söderberg

Ensamkommande flyktingbarn på boendet i Stortorp får hjälp med läxorna 
och språkträning av volontärer varje vecka. 



DP tar ansvar för demokrati och folkhälsa
Demokrati och folkhälsa är sto-
ra och viktiga frågor som går 
hand i hand och som genom-
syrar alla verksamheter i kom-
munen. 
Att jobba förebyggande mot miss-
bruk och ohälsa samt att stärka 
demokrati och delaktighet ger 
många vinster på lång sikt, både 
mänskligt och ekonomiskt.
Drevvikenpartiet har två mandat 
i kommunfullmäktige och sitter 
med i den styrande koalitionen 
tillsammans med Allianspartierna 
och Huddingepartiet. När partiet 
gick emot koalitionen i frågan 
om omorganisation av skolorna i  
östra Huddinge lämnade Katha-
rina Wallenborg uppdraget som 
kommunalråd och ersattes vid 
årsskiftet av Leif Dyrvall.
I uppdraget som kommunalråd 
ingår ansvar för demokrati, folk-
hälsa och jämställdhet. Som ny 
ordförande för Demokratibered-
ningen vill Leif att det ska hända 
mer och att alla ska få inflytande 
och kunna delge sina tankar och 
önskemål om hur de vill ha det.
– Närdemokrati är ju själva  
anledningen till att vårt parti finns 
till. Vi vill att vi tillsammans tar 

gemensamt ansvar för det vi har i 
vårt närområde, sådant som vi till-
sammans ser och känner till och 
som berör oss och våra familjer 
och grannar, säger Leif.
Så skulle han vilja att det var i alla 
kommundelar. I vissa områden 
har invånarna en starkare röst än 
i andra. Han vill verka för att de 
tystare och röstsvagare hörs mer. 
På folkhälsoområdet är det främst 
tillgängligheten till naturen och 
idrottsaktiviteter han nämner som 
viktiga. Drevvikenpartiet jobbar 
till exempel för att det ska finnas 
elljusspår och utegym även i vår 
kommundel.
– Detta är vår styrka, nämligen 
närheten till naturen, till sjön, 
möjligheten till idrott inomhus 
och utomhus.  Jag vill att det fort-
sätter att utvecklas, både för barn 
och för vuxna, säger Leif.
Nyligen fick han en ny uppgift 
som ordförande i den relativt ny-
inrättade Tillsynsnämnden. Ett av 
de första initiativen han tog var 
att säkerställa att den planerade 
saneringen av Österhagen mellan 
Skogås och Länna ska bli så bra 
som möjligt.
– Vi kommer nu äntligen att bli 

av med den miljöbomb som hotar 
grundvattnet och Drevviken. Och 
gissa om Dp är på bettet!
Dessutom är Leif ledamot i kom-
munfullmäktige, kommunsty-
relsen och grundskolenämnden. 
Drevvikenpartiet har förtroende-
valda i alla kommunala nämnder, 
råd och bolagsstyrelser.

Leif Dyrvall, kommunalråd för DP 
Foto: Jonna Thomasson

Omorganisationen av skolorna i Östra Huddinge genomförs i höst
I september 2015 beslutades att 
Edboskolan ska bli en grund-
skola med enbart klass F-6 och 
att högstadiet flyttas till Östra 
Grundskolan. 

Drevvikenpartiet var tydliga 
med att vi såg detta som proble-
matiskt, ur flera aspekter. Dels 
ser vi problem med ett renodlat 
högstadium i Östra Grundsko-
lan med på sikt upp emot 1 000 
elever. En annan viktig del är att 

högstadiet på Edboskolan har va-
rit mycket utvecklat och lyckat.  
Lärare, elever och föräldrar har 
varit mycket nöjda. På sam-
manträdet i september tvinga-
des nämnden att byta lokal till  
sessionssalen i kommunhuset på 
grund av ett stort intresse från  
berörda kommuninvånare. 
Efter att Drevvikenpartiet gått 
emot koalitionen i denna fråga 
sattes samarbetet på prov och 
den väldigt sparsamma dialogen 
mellan kommunen och föräldrar 
måste förändras. Därför skapa-
des en parlamentarisk grupp (ej 
beslutande utan mer rådgivande) 
i grundskolenämnden där alla 
partier är representerade. 

Det har hållits två sammanträden 
hittills och senast tog man upp 
hur dialogen ser ut nu inför hös-
ten då organisationsförändringen 
genomförs. Dessvärre verkar 
det som att man diskuterar med 
de föräldrar som aktivt kommer 
med frågor, men inte så mycket 
mer. 
Många elever har sökt sig vidare 
till andra skolor och detta inne-
bär att det troligtvis kommer gå 
smidigt de första åren. Hur det 
ser ut om 4–5 år är mer osäkert 
och detta lyfte Drevvikenpartiet 
till förvaltningen.
Vi hoppas det kommer att bli en 
bra lösning till slut.

Martin Övelius



Vad händer i Larsboda? 

Norr om vår kommundel  
pågår planering för fullt med 
att utveckla Farsta. Vi har  
varit på samrådsmöte och  
tagit del av planerna på plats 
hos samhällsplanerare på 
Stockholms stad. 
Farsta planeras bli en strategisk 
tyngdpunkt utifrån fyra strate-
gier:
• Utveckla Farsta Centrum och 
bygg bostäder på de nuvarande 
stora parkeringarna och flytta ner 
bilarna till garage under. En ny 
bussterminal planeras också. Allt 
för att ge utrymme till mer bostä-
der och verksamhet i centrum. 
• Vänd Farsta mot sjöarna. Man 
planerar att bygga fler hus längs 
både Drevviken och Magelung-
en. Man bevarar mycket av det 
direkt strandnära och syftet här 
är att öka tillgänglighet mellan 
dessa delar och Farsta Centrum.
• Skapa urbana stråk. Man vill 
utveckla de större vägarna som 
exempelvis Larsbodavägen till 
en gata med mer stadskänsla 
med promenad, cykelstråk – helt  
enkelt mer än bara en väg.
• Farstastråket – en stadsdels-
park. En del i natursatsningen 
är att knyta ihop Drevviken och 
Magelungen genom en park som 
går genom stadsdelen och Farsta 
Centrum.

Sammanfattningsvis innebär för-
slagen ungefär en dubblering av 
antalet bostäder i programområ-
det från dagens cirka 10 000 till 
drygt 18 000. Telia planerar att 
lämna sina lokaler under 2016 
och detta har också en betydande 
del i hur Farsta kommer att ut-
vecklas framöver.

En annan del är att utveckla Lars-
boda och Farsta Företagsområde 
till att bli ny bas för livsmedels-
industri. Denna typ av verksam-
het har tidigare huserat i Slakt-
husområdet vid Globen, men 
behöver flyttas och Larsboda är 
tänkt att ta över detta genom det 
så kallade Larsboda Livsmedels-
centrum.

Martin Övelius

Tomtägareförening med  
anor från 1930-talet

Vid Larsboda strand eller Klockelund, där Plantagen ligger idag, planeras  
500 nya bostäder. Bildmontage från www.stockholm.se

Klockelund i modellform visades på 
samråd i Farsta.

Under tidigt 1930-tal började om-
rådet Drevviksstrand (östra Sko-
gås) att utvecklades till ett fritids-
husområde. 
Området hade många sommarstu-
gor som också kallades sportstu-
gor. Idag finns endast ett fåtal kvar. 
Sportstugeägarna var driftiga och 
entusiastiska och bildade 1935 en 
tomtägareförening med namnet 
Drevviksstrand-Skogås Tomtägar-
förening.

Våren 2013 beslutade några boende 
i området att den gamla föreningen 
skulle väckas till liv efter många års 
träda. Man återanvände helt enkelt 
både namnet och föreningens inten-
tioner; Att verka för en bättre när-
miljö och en ökad trivsel i den delen 
av Huddinge kommun som sedan 
1935 har kallats för Drevviksstrand. 
En annan ambition är att samman-
ställa och lyfta fram områdets histo-
ria och att initiera aktiviteter för en 
ökad sammanhållning bland med-
lemmarna. Föreningens paroll sedan 
1935 är ”Enighet ger styrka”.
Föreningen anordnar skräpplockar-
dagar och ser till att hålla miljön i 
ordning längs Drevviken. Det är sär-
skilt viktigt nu när strandremsan har 
klassats som naturreservat, tillsam-
mans med Trångsundsskogen. Det 
är alltid förvånande mycket skräp 
som samlas in.
Gemenskap, kunskap och delaktig-
het är tydligt i denna typ av lokalt 
föreningsliv och Drevvikenpartiet 
stöttar detta, var det än finns i vår 
kommundel.
Läs mer om tomtägarföreningen på: 
www.drevviksstrand-skogas.se

Bild på en av sportstugorna i  
området, hämtad från tomtägare-
föreningens hemsida.



Drevvikenpartiet arrangerade 
tävlingen för andra året i rad och 
förutom tidtagning, nummerlap-
par och diplom stod vi för fika 
till alla duktiga skridskoåkare. 
Det blev en mycket trevlig dag 
på Drevvikens rundisbana!
Mer om tävlingen kan du läsa på 
Drevviksrännets hemsida drev-
viksrannet.se. 
Vi vill tacka alla ni åkare och 
andra som var förbi och gjorde 
detta till en dag att minnas och vi 
hoppas vi ses igen nästa år.
Att isen sedan 2015 plogas så fint 
är tack vare ett samarbete mellan 
de fyra kommunerna runt sjön 
som kommit till stånd genom ett 
enträget arbete av Drevvikenpar-

tiets representanter i kultur- och 
fritidsnämnden i Huddinge. 
Det är Idrottsförvaltningen i 
Stockholms stad som står för 
plogningen av själva banan – och 
ett utmärkt underhåll av den!

Succé för Drevviksrännet

Snart startar bygget av nya bostä-
der i Trångsunds centrum. Dels 
150 bostäder mellan infartspar-
keringen och centrum och dels 
75 ungdomsbostäder på berget 
vid Korpstigen. Det här är ett  
efterlängtat tillskott av lägenhe-
ter. Infartsparkeringen kommer 
att vara kvar och kan eventuellt 
byggas på med ett plan.

Nya bostäder i Trångsund

Årets skridskotävling på sjön Drevviken genomfördes den  
20 februari och det blev rekord med över 60 registrerade åkare.   

Idrottsförvaltningens manskap som så 
förtjänstfullt plogat isen i vinter.  
Foto: Leif Dyrvall

Välkomna till en cykeltur med frågor om  
östra Huddinge. Start och mål i Stortorpspar-
ken där vi bjuder alla deltagare på fika. 
Banan, som är cirka en mil lång, går mesta-
dels på cykelvägar. De som inte vill cykla 
kan stanna kvar i Stortorpsparken och fika, 
gå en  tipspromenad eller spela boule.
Start mellan klockan 13.00 och 14.00

Drevvikstrampet 
för hela familjen lördag 3 september

Drevviken är en fanstastisk sjö 
för bad och fiske men det har 
varit stora problem med illegala 
båtupplag längs stränderna. 
Nu ser kommunen över möjlig-
heten till fler båtbryggor. Läs 
mer på www.huddinge.se.

Båtbryggor i Drevviken

Förskolan Blåbärsstället i Länna 
som drivs av Pysslingen har fått 
tillstånd att bygga ut med två nya 
avdelningar, något som är efter-
längtat av föräldrarna i området. 
Bilden är ifrån loppis på gården 
i maj.

Fler förskoleplatser i Länna


