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Ett sovande projekt
Sagan om Törnrosa har vi alla
hört. Prinsen som väcker henne
har alltid varit allas hjälte. I vår
del av kommunen finns det en
Törnrosa. Här heter hon Entré
Skogås. Ett projekt som somnat in.
För många år sedan kom en konstnär, jag har glömt hans namn, med
en idé och en skiss på hur man skulle
kunna göra infarten i Skogås trevlig
och välkomnande. Alla gillade idén
och ett projekt startade, ett förslag
diskuterades i fokusgrupper, jag var
själv med i en.

Nu är vi 25 000 i öster!
För några år sedan var det en stor
fest i Huddinge kommun där man
firade att vi passerat etthundratusen invånare.
Allt firande hölls i centrala
Huddinge och trots att det gick
gratisbussar från östra kommundelarna kändes det inte som om festen
var för oss. Här bor ändå en fjärdedel av kommunens invånare.
Drevvikenpartiet sa då att vi firar
hellre i vår kommundel när vi passerat 25 000 invånare här. Detta skedde i slutet av 2016. Skogås hade då
14 450 invånare och Trångsund
10 722, alltså 25 172 personer tillsammans. Grattis!
Drevvikenpartiet har sedan starten
1998 arbetat målinriktat för att det
ska vara minst lika bra att bo i vår
kommundel som i de andra delarna i
Huddinge. Just nu satsas det enormt
mycket på samhällsbyggnad i de två
regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva. Det är
naturligt och ger effekter för hela
kommunen, men vår östra kommundel får inte heller glömmas bort.
Haninge, som också är en regional stadskärna, utvecklas genom
förtätning i centrum och genom
en pågående kraftig utbyggnad av
Vegastaden. I stadsdelen Farsta fort-

sätter Stockholm att bygga ut i Larsboda och södra Sköndal, ner mot
Stortorp. Mitt emellan dessa båda
utvecklingsområden har vi Trångsund, Skogås och Länna. Drevvikenpartiet vill påminna om den turbulens som upprörde kommunen då
invånarna här kände att utvecklingen i vår kommundel stod stilla och i
vissa hänseenden backade i slutet av
1990-talet.
Idag känner invånarna i vår kommundel sig inte förfördelade. Vi är
stolta över vår populära gymnasieskola, det fina Racketcentret, sportområdet på Nytorps mosse med
nyanlagt ute-gym och hinderbana,
våra fina badplatser, plogningen av
Drevvikens is, flera fina lekplatser
och inte minst vårt vackra naturreservat längs Drevviken.
Låt inte den positiva utvecklingen stanna. Låt inte satsningarna i
Flemingsberg och Kungens kurva,
Vårby och längs den tänkta Spåväg Syd, lägga en våt filt över vår
kommundel. Ett projekt som legat i
träda länge är Entré Skogås. Låt det
gå från planer till genomförande.
Det skulle glädja den fjärdedel av
kommunens befolkning som bor i
vår kommundel.

Gruppernas synpunkter vägdes
ihop, ett nytt förslag utarbetades
och konsulter engagerades. Känslan
att nu ska något snart hända infann
sig. Men icke. Törnrosa stack sig på
sländan och somnade in.
Men en prins ska snart komma
ridande på sin vita häst. Samhällsbyggnadsutskottets
ordförande,
Malin Danielsson berättade för mig
att hon hade en present till mig på
min sista dag som kommunalråd
för Drevvikenpartiet. Man har inlett
rekryteringen av en områdesstrateg
för vår kommundel, som svar på
våra påstötningar om den sovande
Törnrosa. Övriga delar av kommunen hade redan sådana. Vi bugar
och tackar. Samarbete lönar sig.
Leif Dyrvall
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Fållan – en oas mellan motorvägen och Magelungen
De flesta susar bara förbi på
motorvägen eller avfarten
mot Trångsund utan att tänka
på att i väster ligger ett idylliskt villaområde med strand i
Magelungen. Ett område med
en både lång och spännande
historia.
I början av 1970-talet blev Fållan riksbekant på grund av de
starka protester som framfördes
mot det sexfiliga motorvägsbygget på Nynäsvägen som planerades rakt genom området. Evert
Taube var en av många som lade
in sina protester mot vägbygget
och för bevarandet av Fållans
gård från början av förra seklet.
Den 30 januari 1973 stod slutstri-

den om Fållan. 150 poliser sattes in för att rensa området och
för motståndet stod cirka 300
miljökämpar, många tillhörande
aktionsgruppen ”Rädda Fållan”.
Men protesterna hjälpte inte helt.
Mark skövlades och vägen byggdes men gården bevarades. Runt
gården byggdes under slutet av
1990-talet och början av 2000talet ett stort antal villor och en
viss förtätning pågår fortfarande.
En stor gräsmatta och badplats
inbjuder till gemenskap för grannarna i området.
Ursprungligen var Fållan ett
torp under Länna by med namnet Follan. Under 1700-talet
fungerade Fållan mestadels som

sommarnöje och bland många
som besökt platsen märks Carl
Mikael Bellman, som vistades
här en del av sommaren 1773.
Hans vistelse på Fållan inspirerade till ett flertal dikter. På udden i
Magelungen där Fållans gård ligger kan man än idag beskåda ett
par vackra lindar som fått namn
efter skalden. Invid en kulle mot
sjön Magelungen vittnar en äldre
husgrund om platsen där torpet
Follan en gång låg.
Foto: Ingalill Söderberg

Drevvikstrampet
för hela familjen
söndag 10 september
Start och mål i
Stortorpsparken

Välkomna!

Öppna förskolan bygger nätverk för föräldrar

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn
0–5 år som drivs av kommunen.
Det är en träffpunkt dit barn
kommer tillsammans med en
förälder eller annan vuxen för
lek och samtal.

Öppen förskola är ingen lagstadgad verksamhet för kommunen
men Drevvikenpartiet har drivit
på för att det ska finnas öppna
förskolor i alla kommundelar i Huddinge. Det är en viktig
förebyggande verksamhet som
hjälper till att bryta isolering och
ger stöd till föräldrarna i, det ofta
svåra, föräldraskapet.

På öppna förskolan, som både
finns i Trångsund och Skogås,
erbjuder man en pedagogiskt
anpassad miljö där man som förälder kan få råd och stöd gällande
barn och föräldraskap. Det finns
olika aktiviteter så som att göra
hand- och fotavtryck, sångstund,
babymassage och gott om lekmaterial.
Öppna förskolan i Skogås är
inrymd i familjecentralen vilket innebär att där finns lite mer
personal och man har samverkan med mödravården, BVC och
socialtjänsten. Den ligger i
backen mellan Mariakyrkan och
Lötparken men kommer under
året att flytta till nya lokaler på
Melodivägen. Det är dessutom
den första hbtq-certifierade
familjecentralen i Sverige. Det
är viktigt att alla föräldrar ska
mötas med respekt oavsett hur
deras familjer ser ut.
På familjecentralen i Skogås
genomförs träffar varje vecka

med organisationen Svenska
med baby. De skapar nya möten
mellan barn och föräldrar från
olika bostadsområden och med
ursprung i hela världen. Tillsammans bryter man segregationen,
bygger nya nätverk och tränar
svenska.
Svenska med baby startade 2012
av en grupp föräldralediga och
har nu vuxit till en nationell
organisation med träffar i 19
kommuner. I Huddinge finns det
grupper i Skogås, Flemingsberg
och Vårby.
Text och foto: Ingalill Söderberg

Storsatsning på ute-gym, elljusspår och parker

Plötsligt händer det! Visserligen har Drevvikenpartiet legat
på om ute-gym, hundbad och
elljusspår under flera år men
nu ska det bli verklighet.
Om allt går i lås kommer det att
bli belysning i spåret längs Drevviken vid Badudden och eventuellt rustas det gamla elljuspåret
i Trångsund upp.
Ett ute-gym och hinderbana har
redan anlagts på Nytorps mosse
och ytterligare ett ute-gym planeras vid Sjötorpsparken i Skogås.

Sjöängsparken vid Sjöängsbadet
i Trångsund kommer att rustas
upp under sommaren och hösten
2017. Då blir Sjöängsparken en
klassisk naturpark med klippta
gräsytor, ängsytor och naturmark. Den stora eken på gräsy-

tan står kvar som en central plats.
Det kommer också att bli plats
för nya toaletter och någon form
av kiosk/food-truck.
Den nya parken kommer att ha:
• En gärdesgård
• En ny badbrygga i form av ett
trädäck som utgår från stranden.
Kommunen undersöker om det
även är möjligt att anlägga ett
hundbad.
• Två olika lekmiljöer i parken
för barn i olika åldrar.
• Ett ute-gym med redskap i två
viktklasser.
• Ett entréområde vid parkeringen med en beachvolleybollplan.
• En liten cykelparkering vid
Sjöängsvägen.
• Olika sittmöjligheter med allt
från ordentliga soffor med ryggoch armstöd till flyttbara bänkbord på sommaren.
• Belysning som skapar en stämningsfull och vacker park.
• Grillplats en bit in i parken.

Huge delas i två bolag
Kommunens
fastighetsbolag,
Huge har haft ett händelserikt år
2016. Det började med ett beslut
i kommunfullmäktige före sommaren om att införa ett skuldtak för kommunens och Huges
investeringar.
Med beslutet om skuldtak följde
också förslag om att föra över
ägandet och driften av nyproducerade verksamhetslokaler från
Huge till kommunen.

Detta har nu istället landat i ett
förslag till delning, en så kallad
fission, av bolaget. Det skulle då
innebära att det ena bolaget blir
ett bostadsbolag och det andra får
hand om kommunens verksamhetslokaler som skolor, förskolor
och sporthallar. Beslut tas i kommunfullmäktige i februari.

SKOGÅS
BADMINTONKLUBB

Tillsammans för ett tryggare Skogås

Sommarjobbsprojektet ”Tillsammans för Vårby” och ”Tillsammans för Flemingsberg” är ett
mycket lyckat samarbete mellan
Huddinge kommun och de lokala
fastighetsbolagen.
Gymnasieungdomar arbetar för att skapa
en bättre, trevligare och tryggare närmiljö. Det kan handla om
att måla, städa eller underhålla
bostadsmiljöer och närområdet.
Drevvikenpartiet har länge drivit
och prioriterat satsningar i den
östra kommundelen på sommarjobben och vi är mycket glada
att ”Tillsammans för Skogås” nu
äntligen kommer igång.

I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige enligt den styrande
koalitionens förslag, där Drevvikenpartiet ingår, att gymnasienämnden får en halv miljon
kronor för att etablera konceptet
”Tillsammans för Skogås” under
2017. Målet är att fler ungdomar ska få arbetslivserfarenhet –
tidigt.
Trösklar in på arbetsmarknaden
sänks i och med detta, samtidigt
som man får möjlighet att tjäna
egna pengar. Grunden till ett
framtida arbetsliv. Aspekter som
trygghet och demokrati är starka
här, ungdomarna får en känsla
för arbetslivet i sig, med kollegor
och gemenskap.
De får också kunskap om rättigheter och skyldigheter samt hur
en organisation fungerar.Arbetsledare utbildas också.Detta ger
en möjlighet att kunna påverka
sin vardag.
Martin Övelius

Drevviksrännet

Skridskolopp på Drevviken 19 februari

Visste du att badmintonbollen
flyger i 431 km/h vid en smash!
Världens snabbaste bollsport!
Lär dig spela badminton hos
oss i Skogås Badmintonklubb
Vi startar nya grupper nu
i vår från 4 år och upp
till vuxengrupper
Vardagar och helger.
Kontakta:
kansli.skogasbk@gmail.com
www.skogasbk.se
Facebook: ”Skogås Badminton”

Välkomna till ett skridskolopp på Drevvikens rundisbana
som är cirka två mil lång. Fyra klasser: dam och herr, med
eller utan stavar/ispik. Ingen föranmälan. Deltagaravgift
100 kronor, gratis för medlemmar i Drevvikenpartiet.
Alla får diplom. Priser till bästa tid i respektive klass

Start mellan klockan 10.00 och 12.00
vid Sjöängsbadet i Trångsund

