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Byggplats Länna
Under den senaste tiden har 
det stormat i våra gamla villa-
kvarter, inte minst i Stortorp. 
Anledningen är att flera bygg-
företag har utnyttjat möjlig-
heterna i detaljplanen till max 
och bygger flerfamiljshus med 
ett stort antal lägenheter, där 
det tidigare stod en villa. 
Kommunens natur- och bygg-
nadsnämnd har på underlag från 
tjänstemännen gett bygglov  
enligt gällande detaljplan. Att 
följa gällande lagar och direktiv 
efter detaljplanen är nämndens 
uppgift, även om det får stora 
konsekvenser för de närmaste 
grannarna. 
Vi i Drevvikenpartiet förstår de 
boendes frustation till fullo men 
vi är ändå för en förtätning och 
en blandning av olika hustyper i 
bostadsområdena. 
Vi tycker alltså att det kan vara bra 
med flerbostadshus i villakvarte-
ren på samma sätt som det måste 
blandas upp med radhus och små-
hus i kvarteren med flerbostads-
hus. Det måste dock alltid ske på 
rätt sätt och smälta in i befintlig  
bebyggelse.
Vi skriver bland annat i vårt par-
tiprogram; ”När man förtätar är 
det viktigt att den tillkomman-
de bebyggelsen inte skymmer  

eller inskränker den befintliga. 
Tomtstorlekar bör vara rimliga 
så att man inte bygger sönder  
bostadsområdena.”

Kommunen måste samtidigt ta 
ett helhetsgrepp på områdena så 
att förtätningen inte innebär att 
den kommunala servicen i form 
av infrastruktur, förskolor, skolor 
och annat inte hinner byggas ut i 
samma takt. 
Kommunen har därför ändrat 
riktlinjerna för planbesked så att 
man istället för att bevilja mindre 
planändringar för enstaka tomter 
planlägger ett större område. Vi 
gör nu också en inventering av de 
detaljplaner som saknar bestäm-
melser om antal bostäder per 
fastighet för att se om de behöver 
ändras. Det är rätt tillvägagångs-
sätt för att förhindra denna typ av 
bebyggelse i ett villakvarter som 
tidigare nämnts i Stortorp.
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Förtätning till varje pris?

På en tomt där det tidigare stod en sommarstuga har det nu byggts två 
parhus och två Attefallshus, alltså sex nya bostäder.

Tomten på Hjärtervägen i Stortorp 
där grannarna protesterat mest.

Det går att göra förtätning på ett 
smart sätt och på tomter som idag 
inte används optimalt. 
Till exempel ville Huge bygga 
flerfamiljshus vid Stortorps äldre-
centrum, vilket vi tyckte var en 
utmärkt idé. Det avslogs dels för 
att alla nya byggprojekt ska vara 
i Spårväg syds influensområde, 
alltså inga nya byggprojekt i östra 
kommundelen och dels på grund 
av översvämningsrisken.
I de ansvarsområden som Drev-
vikenpartiets kommunalråd har 
ingår demokratifrågorna och 
medborgardialog. Vi hoppas 
kunna förbättra det arbetet med 
fler och bättre dialoger med invå-
nare i tidigare skeden.

Ingalill Söderberg, 

Här byggs den nya grundskolan 
som ska drivas av Engelska sko-
lan. I Västra Länna pågår sam-
tidigt en rad olika byggprojekt. 
Det är dagvattendammar, en ny 
lekplats, nya vägar och en mängd 
nya bostäder. 
Boende i Lyckåshöjden och på 
andra sidan väg 73 får däremot 
vänta på vatten och avlopp, då 
kommunen prioriterat ner detta, 
till förmån för exploatering längs 
sträckningen för Spårväg syd.



Världen börjar här!På busstur i verkligheten

För att lära känna vår östra 
kommundel lite bättre och för 
att hitta aktuella frågor inför 
valet nästa år bjöds Drevviken-
partiets medlemmar på en här-
lig och intressant höstutflykt i 
vårt närområde. Missade du 
det så kommer här lite infor-
mation om utflykten.
Vårt kommunalråd Ingalill  
Söderberg presenterade buss-
chauffören Staffan som hade  
tagit med sig en mycket bekväm 
och fin buss från Traveller. Nya 
medlemmar och nya uppdrag hos 
deltagarna gicks snabbt igenom.
Vi startade vid Nytorps mosse 
och redan här så slogs man av 
vad ett litet lokalt parti kan åstad-
komma. 
Vid Nytorps mosse finns det 
mycket att se och göra för er som 
inte har besökt området. 
Konstgräsplanen med fräscha 
omklädningsrum och klubbhus, 
den helt nya hinderbanan och 
utegymmet, Boulebanor, skate-
park, elljusspår och cykelbana 
med mera. 
Allt sammanfattas bäst med att vi 
här har en härlig aktivitetspark i 
hjärtat av östra kommundelen.

Personligen älskar jag att resa och 
se nya områden i hela världen. 
Känslan blev nästan densamma 
på denna resa. 
Vi hade ett 25-tal inplanerade 
stopp under denna korta resa och 
trots att jag själv bott här i 16 år 
så fick jag se mycket nytt och  
intressant i vårt närområde. Jag 
kan inte få med allt här utan du 
måste helt enkelt följa med nästa 
gång du får chansen. 
Vi fick se många nya och in-
planerade bostadsområden och 
skolor i till exempel Sjöängen, 
Länna och Sjötorp.

Vår kommundel lever nu verk-
ligen och här händer det myck-
et vill jag lova. Utöver alla nya  
bostadsområden som planeras 
och byggs så har vi även de så 
kallade omvandlingsområdena. 

Ett av dem är Vidja, ett gammalt 
sommarstugeområde som nu  
omvandlas till ett fint bostads-
område med en lummig karaktär 
och stora tomter.
Basen i omvandlingen hand-
lar om att alla fastigheter ska få 
kommunalt vatten och avlopp 
och att vägarna ska breddas och 
asfalteras. Fin och trevlig gatube-
lysning är också ett måste för ett 
exklusivt bostadsområde. 

Men, tänkte du kanske? Är detta 
verkligen inom Drevvikenpar-
tiets upptagningsområde? Vid-
jas postadress är FARSTA och 
Farsta ligger väl i Stockholm? 
Nej det är inte riktigt rätt, Vidja 
tillhör Trångsunds församling 
och det ligger i Huddinge kom-
mun. Större delen av Farsta lig-
ger dock i Stockholms kommun 
så missuppfattningen är naturlig 
och vanlig.
Drevvikenpartiet vill nu även ta 
Vidja under sina vingar. Vidja får 
inte på ett liknande sätt som Sko-
gås, Trångsund och Länna falla 
i glömska i det politiska arbetet 
i kommunen. Även Vidjaborna 
behöver en stark röst i kommun-
huset och vi ser en stor möjlighet 
till att vi kan hjälpa varandra.
Efter ett tiotal stopp så kom 
vi fram till Sundby gård där 
vi alla bjöds på en smaklig 
lunch i en helt underbar miljö.  

Forts. nästa sida

Vägar i Vidja före respektive efter 
omvandling.

Drevvikenpartiets kommunalråd Ingalill Söderberg tog emot Jan Borg och 
alla andra passagerare, busschauffören Staffan sitter beredd i bussen.

Nya hus i gamla sommarstuge- 
området Sjöängen II.



Efter lunchen tog vi en gemen-
sam promenad utefter den nya 
delen av vandringsleden genom 
Gladövik. Vi gick även över de 
nya flytbryggorna som numera 
är en del av den åtta mil långa 
Huddingeleden. Vilken underbar 
kommun vi bor i, tänkte jag.

Text och bild: Kim Wiking
Mer sjönära än så här kan man inte 
avnjuta en lunch. Verandan i Sund-
by gård hänger ut över Orlången.

Med vinden i håret vandrar Drevvikenpartiets ordförande Leif Dyrvall 
över flytbryggorna i Gladövik

Samhällsbyggnadsförvaltning-
en har delat upp Huddinge i 
fyra områden. För varje om-
råde ska det finnas en områ-
desstrateg som ansvarar för att 
samordna och driva områdes-
utveckling i tidiga skeden.
För de tre områdena centrala Hud-
dinge, Kungens kurva/Vårby och 
Flemingsberg har områdesstrate-
gerna redan varit på plats en tid, 
men för det östra området som 
omfattar Skogås, Trångsund, 
Länna och Vidja har tjänsten va-
rit vakant till nu.
Sandra Bratt började jobba den 
första september. Hon kommer 
närmast från liknande uppdrag i 
Hallonbergen och Rissne i Sund-
bybergs kommun där hon jobbat 
mycket med social hållbarhet. 
Bland annat genom att i samver-
kan med ungdomar bygga mötes-
platser och att få kvinnor att ta 
plats i det offentliga rummet.
Hon kommer att jobba med med-
borgardialoger och först ut i höst 
är den kring lokalisering av en 
ny grundskola i Skogås. Vi är 

Äntligen en områdesstrateg i öster
mycket glada för att hon nu ock-
så kommer att ta tag i projektet 
Entré Skogås och kopplingen till 
den expansiva utvecklingen vid 
kommungränsen i Länna/Vega 
och Stortorp/Farsta. 

Vi önskar Sandra lycka till! 
Vi hoppas att hon kan delta på 
Drevvikenpartiets öppna infor-
mationsmöte som vi bjuder in 
till i november. Närmare detaljer 
meddelas senare.

Du kanske såg dem i somras, 
ungdomarna som gjorde vårt 
Skogås lite finare? 
Under tre perioder om tre veckor 
fick 70 ungdomar ett sommarjobb 
genom kommunen i konceptet 
”Tillsammans för orten”. Tidi-
gare har det funnits i Vårby och 
Flemingsberg men kom alltså i 
somras till Skogås. Ungdomarna 
plockade skräp, målade bänkar 
och rensade ogräs och sly. En 
dag i veckan hjälte de också till 
på ICA som i gengäld bjöd på 
mat till avslutningsfesterna.

Jag hade förmånen att jobba till-
sammans med ungdomarna en 
dag. Vi slipade och målade led-
stången till källarlokalen där man 
hade sin mötesplats. Vi målade 
också odlingslådor som hyres-
gästerna sedan fick att odla i. 
Det var en mycket givande dag 
och vi hoppas att effekten av  
insatserna sitter kvar länge. Det 
ska ju mycket till innan ungdo-
marna skräpar ner eller klottrar 
där de själva en gång städat.

Ingalill Söderberg

Tillsammans för Skogås



Ny resurs för vår lokala demokrati
Drevvikenpartiet stod i augusti 
inför uppgiften att tillsätta en 
ny partisekreterare/informatör 
efter Martin som valt att stu-
dera vidare. 
Det här är en mycket viktig tjänst 
för Drevvikenpartiet och kraven 
är därför också höga. Bland an-
nat måste man ha god förmåga 
att möta invånare, att uttrycka sig 
i tal och skrift, ha administrativ 
erfarenhet och ett stort samhälls-
engagemang. Att man ska bo i 
kommunen och helst i den östra 
delen är också önskvärt. Den 
första september anställdes Kim 
Wiking, men vem är han? 
Vem är Kim Wiking? 
Jag har bott i östra Skogås i 16 år, 
men huvuddelen av mitt liv har 
jag bott i Piteå, så jag känner mig 
fortfarande lite som en norrlän-
ning. Numera är jag frånskild och 
bor i Vidja. Jag är entreprenör och 
har försörjt mig som egenföreta-
gare i 30 år. Jag har nu avvecklat 
mitt företagande och jag har tid 
och energi att engagera mig som 
anställd. 
Varför sökte du denna tjänst?
Främst berodde det på att jag 
kunde och hade tid att ta på mig 
detta arbete. Jag känner dessutom 
mycket väl till både kommunde-
len och Drevvikenpartiet. Jag 
engagerade mig tidigt i partiet 
och fick flera förtroendeuppdrag. 
Drevvikenpartiet har en mycket 
stark röst i kommunen och har ett 
stort inflytande. 
Hur kan du förbättra partiets 
arbete? 
Här får jag lust att svara med 
ett enda ord ”kommunikation”.  
DP har redan mycket sunda vär-
deringar och visioner som jag 
stöttar till hundra procent. Men 
tyvärr kan vår röst bara stärkas 
om vi får invånarnas stöd i kom-
mande kommunalval. Här krävs 
att vi kommunicerar på ett tydligt 
sätt så att vi får fler röster.
Finns det några svagheter  
i Huddinge kommun? 
Inte direkt, inte i det politiska  
arbetet i alla fall, men en svag-

het hittar jag. Den är dock inte  
politisk utan geografisk. Att 
Huddinge är en stor kommun 
har ibland inneburit att de östra 
delarna glöms bort i det vardag-
liga politiska arbetet. Vi måste 
ständigt driva på för att de östra 
kommundelarna inte åsidosätts. 
Det är min och Drevvikenpartiets 
viktigaste uppgift.
Vad har du för målsättning?
Oj, den är extremt hög. Jag vill 
att hundra procent av invånarna 
i Vidja, Skogås, Trångsund, Län-
na, Stortorp, Fållan, Mellansjö, 
Lissma och Ådran ska rösta på 
Drevvikenpartiet i kommunal-
valet nästa år. Jag säger till mina 
vänner, ”Rösta hur du vill i riks-
dagsvalet men rösta på Drevvi-
kenpartiet i kommunalvalet”. 
Vilka enskilda frågor är vikti-
gast för dig? 
På min post så ska jag represen-
tera väljarna, deras frågor är där-
för mina frågor. Men rent privat 
så är det nog miljöfrågor i ett 
folkhälsoperspektiv och företa-
garfrågor.

Rebus-tävling
Lös rebusen och  

maila ditt svar till 
info@drevvikenpartiet.se 

senast den 31 oktober  
så är du med och tävlar  

om tio biobiljetter.

När kommunen skulle anta ett 
badplatsprogram föreslog Drev-
vikenpartiet att det skulle inrättas 
ett nytt bad i Magelungen. 
Det blev också beslutet i kom-
munfullmäktige i december 2015. 
I somras blev vi därför mycket 
förvånade när vi kunde läsa i 
lokalpressen att Linatorpsbadet 
inte skulle bli av. 
Tjänstemännen hade tittat på 
platsen och gjorde bedömningen 
att badet inte i första hand bör 
prioriteras, utan att resurserna i 
stället ska läggas på upprustning-
en av övriga bad i badplatspro-
grammet. 
Drevvikenpartiet kan acceptera 
att planerna på Linatorpsbadet 
skjuts fram något år men inte att 
det stryks ur programmet helt. 
Det är i så fall en fråga som kom-
munfullmäktige ska avgöra och 
inte enskilda tjänstemän. Fort-
sättning följer alltså.

Bad med förhinder
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Teckningar: Ellen Reuterberg


