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Mer krävs för att våra sjöar ska må bra

Nu ska klottret bort! 

Sjöarna är en enorm resurs för både 
miljö, rekreation och livskvalitet. 
Visste du att det som kallas för ”östra 
kommundelen” innehåller de tre största 
sjöarna i Tyresåns sjösystem, Drevviken, 
Magelungen och Orlången. Kommunde-
len hade därför mycket väl kunnat kallas 
för Sjödelen i stället. 
Men det finns också problem med våra 
sjöar. Alla sjöarna är kopplade till var-
andra via bäckar, åar och andra naturliga 
avrinningssystem. Sjöarna är nästan som 
en komplex organism som samverkar 
med varandra. Vi kallar det därför för 
ett sjösystem, det är inte bara enskilda  
friliggande sjöar som man lätt kan tro. 
Om nedsmutsning sker på några platser 
högt upp i systemet så påverkas alla sjö-
arna och slutligen även Östersjön. Det är 
detta som har hänt och alla våra tre stora 
sjöar är övergödda och påverkade av mil-
jöfarliga ämnen. 
Miljögifter hittar man enklast genom att 
analysera sjöarnas fisk. När man tar pro-
ver på abborrar visar de förhöjda nivåer 
av PCB, PBDE och PFOS. Lite tröst i be-
drövelsen kanske kan vara att sjöarna är 
mindre övergödda i dag än vad de var på 
1970-talet, men det behövs fortsatt arbete 
för att de ska kunna bli helt friska. 
Tro nu inte att detta är en enkel uppgift. 
Vi har redan i dag i kommunen flera sjöar 
som är näringsfattiga och vid god hälsa 
som till exempel Gömmaren, Ådran och 

Öran.  I min egen analys identifierar jag 
ett enda problem i de övriga sjöarna och 
det är människan. Vi har på alldeles egen 
hand skapat alla problem. Om man i ett 
tankeexperiment tog bort alla människor 
så skulle sjöarna vara helt återställda och 
helt friska på väldigt kort tid utan några 
som helst andra åtgärder. På kanske 100 
till 200 år så skulle hela Tyresåns sjösys-
tem kunna klassas som återställt. 
Verkligheten är dock den motsatta,  
befolkningen ökar i snabb takt och  
arbetet måste utföras utifrån detta faktum. 
Men det går faktiskt även om det kanske 
går lite sakta. Vill du fördjupa dig i detta 

Nya fina bostäder  
på gång i Skogås 
I början av december var det ut-
ställning om den kommande nypro-
duktionen av bostäder i centrala 
Skogås. 
Området som ska bebyggas ligger  
söder om Österleden. Det blir sam-
mantaget 260 nya bostäder i form av 
hyresrätter, bostadsrätter och radhus. 
I samband med detta får också försko-
lan Svalan en helt ny, större byggnad 
som ersättning för den gamla. Den nya 
förskolan får åtta avdelningar. 
Vi fick se modeller och bilder av den 
planerade bebyggelsen och kommu-
nens tjänstemän och byggherrarna  
berättade om planerna.

Vid Storvretsvägen, där bussen vän-
der, blir det två höga hus i norra delen 
och i sluttningen i öster blir det radhus. 
Längst ner i sluttningen mot fotbolls-
planen blir det två lite högre huskrop-
par med tre våningar uppåt och tre vå-
ningar neråt mot fotbollsplanen. 

Utefter Österleden byggs två sjuvå-
ningshus med ett tredje likadant utef-
ter en nyanlagd väg bredvid förskolan.  
Inflyttning beräknas till år 2020.
En förutsättning för exploateringen är 
att byggförtagen är med och bekostar 
en del av upprustningen av Sjötorp-
sparken. Här planeras utegym, multis-
portplan, lekutrustning  och fina gång-
stråk med mycket grönska.

Leif Dyrvall

En av Drevvikenpartiets viktiga 
frågor har i många år varit att lösa 
problemet med klotter. 
Vår första delseger fick vi när kommu-
nen  gjorde en utfästelse om att sanera 
allt klotter inom 48 timmar. Vi tyckte 
då att det kändes jättebra, men det vi-
sade sig snabbt att löftet inte kunde in-
frias som det var tänkt. 
Det handlade naturligtvis om resurs-
brist och i viss mån om hanteringen 
vid anmälan av det klotter som fanns.
Varför är detta så viktigt kanske någon 
undrar? Det handlar om trivsel och 
trygghet för kommunens invånare. 
För Drevvikenpartiet är trygghet och 
trivsel två mycket viktiga frågor som 
påverkar mycket av det vi gör.
Därför blev vi mycket glada när kom-
munfullmäktige i december 2017  
antog kommunens nya handlingsplan 
mot klotterrelaterad skadegörelse. Här 
gick kommunen ett steg längre och 
gjorde det på ett mycket smart sätt. 
Varför ska man uppfinna hjulet två 
gånger? Man tittade helt enkelt på de 
kommuner som har minst problem och 
som har lyckats bäst med sitt arbete 
och följer deras koncept. 
En ny dimension är det förebyg-
gande arbetet. Det går alltså att med  

information och utbildning förebygga 
klotter och här är naturligtvis skolan 
en viktig aktör. 
Men det viktigaste av allt är att  
målet med den nya handlingsplanen 
nu känns inom räckhåll. Vår kom-
mundel och hela Huddinge ska bli en 
trygg, välskött och trivsam plats utan 
klotter och olaglig affischering. 
Med en effektivare klotterhantering 
så ska allt klotter bort inom 48 tim-
mar från anmälan. När det handlar om 
kränkande klotter så ska det ske inom 
24 timmar. Detta förutsätter naturligt-
vis att vädret tillåter saneringen och 
att någon anmäler klottret. Detta kan 
du göra i den nya appen ”Felanmälan 
Huddinge” som du kan ladda ner via 
App Store. En bra app där du även kan 
bifoga bilder från telefonen.

Kim Wiking

arbete så är ”Vattenvård i Tyresån” en 
bra informationskälla, www.tyresan.se. 
I läge ett så vill Drevvikenpartiet att  
arbetet med att införa kommunalt av-
lopp i alla våra kommundelar påskyndas. 
Vi vill också stödja och uppmuntra allt  
annat arbete som hjälper våra sjöar att 
må bättre, så att sjöarna i framtiden blir 
en frisk resurs för oss invånare. För även 
om det låter otroligt så är det så att när vi 
helt slutar med att tillföra näringsämnen 
och miljögifter så blir sjöarna friska helt 
av sig själva.

Text och foto: Kim Wiking
   

Äntligen byggstart 

Nu sätter äntligen bygget av nya bostä-
der nära Trångsunds centrum igång. 
Mellan centrum och infartsparkering-
en byggs 125 lägenheter och ett parke-
ringsgarage. Den stora eken i området 
ska sparas och skyddas. Infartsparke-
ring berörs marginellt.
Uppe på berget vid Korpstigen byggs 
62 ungdomsbostäder med start i april/
maj. Kommunen kommer att rusta upp 
tillfartsvägen och bygga vändmöjlig-
heter till det nya huset.



Valrörelsen har startat!
Du kanske har sett vårt kommunalråd 
Ingalill Söderbergs bil med budskapet 
att du som invånare kan vara med och 
påverka. Vi tar ansvar för de lokala 
frågorna.
Följ oss och de frågor vi engagerar 
oss i  mot en valseger på vår hemsida 
www.drevvikenpartiet.se.
Vi finns också på Facebook, Insta-
gram och Twitter. Hör av dig om du 
vill vara med eller har synpunkter till 
info@drevvikenpartiet.se

20 år av lokal politik som berör

Drevvikenpartiet firade 20 år den 
14 januari. Ända sedan starten 1998 
har partiet betytt mycket för utveck-
lingen av den östra kommundelen. 
Även om kommunen ännu inte delats, 
som grundaren Allan Albiin önskade 
när han startade Drevvikenpartiet, så 
har vi inte släppt tanken. 
Här nedan följer några höjdpunkter 
från vart och ett av de tjugo åren partiet 
varit en del av politiken i Huddinge.
1998 Valår! Under våren tas ett första 
partiprogram fram. Partiet ställer upp 
i kommunalvalet och får tre mandat, 
vilket ger oss en plats i den styrande 
majoriteten. 
1999 I juni hålls äntligen en folk-
omröstning för att ta reda på om vi i 
Trångsunds församling ska få bilda 
egen kommun. 65 procent sa ja till en 
egen kommun i östra Huddinge.
2000 Kommunfullmäktige går vidare 
till kammarkollegiet med delningsfrå-
gan men fyra folkpartister motsatte sig 
en delning. Mot slutet av året kommer 
svaret att kommunen själva måste ta 
ställning. 
2001 Den 12 februari var delningsfrå-
gan åter uppe till beslut i fullmäktige 
och den här gången blev sveket rejält: 
32 röster mot delning, 25 för samt fyra 
ledamöter som avstod att rösta. Vi be-
gär då utträde ur majoriteten. 
2002 Valår! Andra gången vi ställer 
upp i kommunalvalet behåller vi våra 
tre mandat trots det enorma nederlaget 
i kommundelningsfrågan. 
2003 I år lade DP grunden till Trygg-
hetspatrullen som fortfarande finns 
kvar, numera Grannstödsbilen. 

2004 Vi lade bland annat en motion 
om att göra Nytorps mosse till frilufts-
område. 
2005 En fråga som vi engagerar oss i 
är den om hundrastgård i vår kommun-
del. Äntligen får vi en buss till Länna, 

något som DP har jobbat för. 
2006 Valår! Den här gången får vi 
fantastiska fyra mandat. Vi bildar  
majoritet med villkoret att få en ny 
folkomröstning, bara i östra Huddinge, 
vilket vi alltså får igenom.  
2007 Vi jobbar under året så mycket vi 
kan för att övertyga väljarna om att en 
egen kommun är det bästa, men vi har 
motstånd från i princip alla. 
2008 I april hålls återigen en folkom-
röstning om egen kommun. Inte fler 
än 40,1 procent säger ja till en egen 
kommun. Förlusten var stor för partiet 
och de invånare som hade stöttat oss. 
Vår roll är dock ännu viktigare nu när 
vi inte fick en egen kommun och enga-
gemanget finns kvar. 
2009 Arbetet i majoriteten löper på 
och trots allt så känner vi att vi är med 
och påverkar. I årets Mål och budget 
avsattes pengar för omklädningsrum 

på Nytorps mosse. 
2010 Valår!  Det som nu gäller är: 
Vinna eller försvinna! Multisporthall 
är vår största fråga för tillfället. Vi har 
fortfarande invånarnas förtroende och 
får tre mandat. 
2011 Vi går in i vår fjärde mandatpe-
riod och vi fortsätter att vara i majoritet. 
Entré Skogås engagerar både partier 
och invånare. 
2012 För andra året i rad hålls Demo-
kratidagarna som arrangeras av demo-
krati- och mångfaldsberedningen,där 
vi har ordförandeskapet. 
2013 Vi ser till att beslutet om den 
nya sporthallen i Skogås landade i en 
maxihall. Med vårt enträgna arbete i 
kultur- och fritidsnämnden har kom-
munen äntligen fått till ett samarbete 
med de tre andra kommunerna runt 
sjön Drevviken för plogning av isen.
2014 Valår! Många medlemmar lade 
ner ett stort arbete i valrörelsen. Vi 
tog fram ett Ormspel och spelade in 
en musikvideo. Drevviks-Posten gick 
med som en bilaga i lokaltidningen. 

Trots att vi fick fler röster än i valet 
2010 tappade vi vårt tredje mandat på 
grund av ändrad fördelning av mandat 
i valkretsarna som gynnade västra.
2015 Strax före sommaren togs en 
fråga om omorganisation av skolorna 
i Östra Huddinge upp i grundskole-
nämnden.  Drevvikenpartiet reagerade 
på att lärare, elever och föräldrar inte 
fått någon information i förväg. 
Vi var också mycket tveksamma till 
förslaget som skulle innebära att Öst-
ra grundskolan skulle bli ett renodlat 
högstadium, ett av Sveriges största. 
En stark opinion bland berörda föräld-
rar höll med oss. Trots att vi genom 
att gå emot koalitionen riskerade att 
bli uteslutna ur den höll vi fast i vår 
övertygelse och röstade emot försla-
get. Det gick tyvärr ändå igenom. 

2016 Äntligen tog kommunfullmäktig 
ett positivt beslut kring medborgarför-
slaget som lämnats in flera år tidigare 
om att återta namnet Drevviksstrand. 
Som en följd av det kan fler gamla 
ortsnamn komma i fråga och skyltar 
komma på plats.
2017 Under våren blev vi uppmärk-
sammade på att byggföretag utnytt-
jar byggrätten i bland annat Stortorp 
till max där de bygger flerfamiljshus 
på tomter där det tidigare stått en en-
familjsvilla. Vi agerade för att få till 
ändringar av planbestämmelserna.
Under året har vi åter väckt frågan om 
kommundelning då det blivit uppen-
bart att satsningen på östra kommun-
delen kommer att prioriteras ner till 
förmån för satsningar i Spårväg syds 
influensområde. 
2018 Valår! Nu går vi in i vår sjätte 
valrörelse med nytt självförtroende, 
nya profilkläder och med målsättning-
en att öka antalet mandat till minst tre, 
gärna fler. 
Hur svårt kan det va?

Detta har vi jobbat för: 
√ Klubbhus, omklädningsrum  
och utegym på Nytorps Mosse 
√ Fler gång- och cykelvägar 
√ Plogning av isen på Drevviken 
√ Buss till Länna handelsområde 
√ Öppna förskolor i alla  
kommundelar 
√ Mindre klotter, grannstödsbil 
och andra brottsförebyggande 
åtgärder 
√ En bra ersättningshall för  
Rackethallen i Skogås med mer  
än bara racketsporter
√ Upprustning av badplatserna, 
röjning av vattenväxter och ett  
helt nytt bad i Magelungen
Detta vill vi framöver: 
• Småföretagarcenter i Skogås/
Trångsund med råd och stöd till 
lokala näringslivet
• En snygg och välkomnande  
Entré Skogås 
• Bevara och utveckla  
Stortorpsparken
• Fler seniorbostäder och  
trygghetsboende 
• Sommarjobbsgaranti för  
gymnasieelever
• Hundrastgård och hundbad  
i vår kommundel
• Direktbuss från Länna till  
Gullmarsplan
• Sänkt kommunalskatt
• Elljusspår längs Drevviken
• Fler yngre som engagerar sig  
i lokalpolitiken
• Ökat samarbete över kommun-
gränsen med Haninge/Vega och 
Stockholm/Farsta
• På sikt en egen kommun



Hockeyklubben går även en match mot byråkratin

Hur kan en politiker påverka din hälsa?
Visste du att Drevvikenpartiet har 
ett stort politiskt ansvar och där-
med ett stort inflytande i Huddinge 
kommuns politik? 
Trots att vi är ett relativt litet parti som 
enbart arbetar med kommunala frågor 
så är vi representerade i alla nämnder 
i kommunen. Vårt kommunalråd har 
ansvar för demokrati, folkhälsa och 
jämlikhet.
Stora och tunga områden. Ta till  
exempel folkhälsa. Det är alltså invå-
narnas hälsa vi pratar om. Hur ska en 
politiker kunna ta ansvar för dig och 
dina barns hälsa? 
– Jag förstår att det låter svårt och det 
handlar om så mycket som man kan-
ske inte tänker på. Ett exempel är hur 
viktigt det är att man känner sig trygg 
och nöjd med tillvaron för att man 
ska må bra, säger Ingalill Söderberg, 
Drevvikenpartiets kommunalråd
Drevvikenpartiet arbetar därför stän-
digt med trygghetsskapande åtgärder 
som snygga och upplysta prome-
nadstråk och gångvägar. Även arbe-
tet med att sanera klotter snabbt och  
effektivt är en sådan åtgärd. Det kan-
ske låter långsökt, men förebyggande 
klotterarbete och klottersanering är 
därför faktiskt en folkhälsofråga.
Vi andra kanske mest tänker på sjuk-
domar som cancer och allergier, eller 
fetma och övervikt?
 – Ja, det är sant att detta är stora  

utmaningar som vi faktiskt också tar 
på oss. Vi arbetar till exempel aktivt 
med att bli bättre på ekologiska råva-
ror i maten i alla kommunens verk-
samheter. Skolan är här jätteviktig, vi 
vill bli bäst i landet vad avser andelen 
ekologiskt odlad mat till våra barn och 
vi är på god väg, säger Ingalill.
Huddinge kommun är redan tredje 
bästa kommun i länet och på elfte 
plats i riket med hela 44 procent eko-
logisk mat till våra barn. Tror man att 
bekämpningsmedel är en av orsakerna 
till att cancern ökar så är detta arbete 
självklart. Det finns även andra förde-
lar med ekologisk mat. 
Har du några andra exempel på  
förebyggande arbete för en bättre folk-
hälsa? 

– Ja, vi har en strategi för att minska 
alkohol- och tobaksbruket och vi har 
jobbat stenhårt för att öka antalet ute-
gym och spontanidrottsplatser i kom-
mundelen. Ett rörligt och aktivt liv är 
också en förutsättning för människans 
hälsa och välmående. Därför arrang-
erar Drevvikenpartiet varje år både 
skridskolopp på sjön Drevviken på 
vintern och cykelorientering på som-
maren, säger Ingalill.

Drevviksrännet är Sveriges längsta 
skridskoslinga och det tog många år av 
hårt arbete, inte minst av Drevviken-
partiet, innan Huddinge kommun fick 
till ett samarbete mellan de fyra kom-
munerna runt sjön för att ploga denna 
slinga. Den är öppen hela vintern när 
isen är tillräckligt tjock och säker för 
de tunga plogbilarna. 
Mer information om skridskoslingan 
och motionsarrangemanget Drevviks-
rännet finns på: www.drevviksrannet.
wordpress.com. 

Text och foto ovan: Kim WikingIngalill Söderberg testar hinderbanan på 
Nytorps mosse. Foto: Lasse Reuterberg.

Niklas Isander, Filip Granath, Erik Lund-
qvist och Gustav Larsson, som startade 
föreningen På bilden saknas Tim Kottu-
linsky. Foto: Lasse Reuterberg

Drevviken Hockey dominerade matchen mot Haninge Anchors HC2 i Visättra 
ishall. Här tredje målet. Matchen slutade 4-0. Foto: Lasse Reuterberg
I januari mötte Drevviken Hockey-
klubb Haninge Anchors HC2 på 
hemmaplan i Visättra ishall. En 
spännande match i högt tempo, 
även om Drevviken HK dominera-
de spelet. De vann med 4–0, lagets 
tredje raka sedan nyår. 
Klubben bildades sent 2016 av fem 
vänner som tidigare spelat ihop i olika 
lag men som saknade en möjlighet att 
spela med varandra på en rimlig nivå. 
Alla har rötter i och omkring Drev-
viken och därför blev valet av klubb-
namn enkelt. 
– Det är flera andra som spelat tidigare 
men inte haft tid att satsa och som har 

väntat på att något skulle hända. Att vi 
har startat klubben är sjukt uppskattat, 
säger Gustav Larsson.
Visionen är att utveckla föreningen på 
lång sikt och gärna göra det med Stor-
torpshallen som hemmaplan. I år blev 
det inte aktuellt då halltiderna var slut, 
men man siktar på att flytta dit nästa 
säsong. 
– Vi fanns inte med i kommunens 
planering och fick istället träna i  
Visättra. Vi vill ha Stortorpshal-
len som hemmaplan och går vi upp i 
trean har vi mer att säga till om, säger  
Niklas Isander.
Då blir det lättare att få till en bra  

rutin på träningar, då allt är på plats 
och en grupp som kommer på alla 
träningar. I grundserien Stockholm 
södra var lagen lite ojämna men denna  
säsong är det lite andra lag. Med på da-
gens match har klubben 16 utespelare 
och 2 målvakter av totalt 21 spelare.
– Vinner man nu går man upp i divi-
sion tre. Det kan innebära att det blir 
en slagfärdigare trupp, säger Niklas 
Isander. 
Ändå är inte drivkraften att vinna utan 
att ha kul tillsammans. Även spelarnas 
anhöriga tycker det är kul att ställa upp 
som kommentatorer och att hjälpa till i 
båsen på tävlingarna.
I division tre ställs det högre krav på 
föreningen men däremot inte så stor 
skillnad på spelet. Klubbens tanke på 
sikt är att ligga kvar i trean och fram-
för allt växa. 
– Ska man upp i tvåan krävs det att 
klubben har en juniororganisation och 
en återväxt. Även om det skulle vara 
kul att starta en hockeyskola är det 
mycket jobb, säger Niklas Isander. 
Att starta ett lag och en förening var 
inte helt enkelt. Förutom att få hop 
pengar till istider, lagtröjor och doma-
re krävdes en hel del administration. 
Något som det var svårt att få hjälp 
med av kommunen.
– Vi blev hänvisade till olika personer 
hela tiden och allt är så byråkratiskt. 
Vi fick själva kolla upp hur man star-

tar en förening, säger Gustav Larsson.
Det här är något som Drevvikenpartiet 
uppmärksammat vid flera tillfällen. 
Det borde finnas EN väg in till kom-
munen för föreningar. Som det är nu 
är det flera förvaltningar som fördelar 
bidrag till föreningar. 
– Det borde finnas färdiga mallar. Det 
är lika illa på RF och Ishockeyförbun-
det. Idrottsförbunden och kommuner-
na borde kunna ha bättre samordning, 
säger Niklas Isander.
De ser klubben som ett företag som 
ska skötas ordentligt och har jobbat 
stenhårt med att få sponsorer, vilket 
är en förutsättning för att kunna driva 
laget. Ännu finns det lite reklamplats 
ledigt på matchtröjor och byxor samt 
på hemsidan.

Ingalill Söderberg

Ågestaverket 
går i graven
Sveriges första kommersiella kärn-
kraftverk, Ågestaverket, som bygg-
des i Huddinge kommun redan på 
1950-talet ska nu avvecklas. 
Det är verkligen på tiden. Drevviken-
partiet har känt till att verksamhe-
ten aldrig kommer att återupptas och 
att lägga ytterligare år med under-
hållsdrift känns verkligen bortkastat.  
Invånarna måste också få besked om 
att inga risker uppstår i samband med 
avvecklingen.
Ågestaverket var i drift endast tio år 
mellan 1964 och 1974 och producera-
de i huvudsak värmeenergi som via ett 
fjärrvärmenät värmde upp Farsta. 
Nu ska alla parter först godkänna 
Vattenfalls ansökan och planer. Allt 
radioaktivt restmaterial ska transpor-
teras till Studsvik för mellanlagring i 
väntan på slutförvar. Arbetet påbörjas 
2020 och beräknas ta åtta till tio år. 
Invånarna i Vidja kommer främst att 
beröras av ökade transporter när ver-
ket ska forslas bort. Vattenfall tar pro-
jektet mycket seriöst och riskerna för 
luft och vattenmiljö känns i det när-
maste obefintliga. Vi ser inte några 
risker för de omkringboendes hälsa. 
Däremot finns det naturligtvis viss oro 
för den personal som ska arbeta med 
själva nedmonteringen i verket under 
många år.

Kim Wiking



Några av oss som ställer upp på valsedeln för Dp och ett bättre Huddinge 

Kim Wiking
Ledamot i partistyrelsen och 
ersättare i miljönämnden. Bor 
i Vidja. 
Hjärtefrågor:
Miljöfrågor med fokus på 
miljögifternas inverkan på 
människan. Större andel eko-
logisk mat i alla kommunala 
verksamheter.  Förtätnings-
ivern måste balanseras. Fler 
fritidsaktiviteter med elljus-
spår, utegym, parker mm 
Varför Drevvikenpartiet?
De östra kommundelarna 
glöms ofta bort i det vardag-
liga politiska arbetet och ett 
starkt lokalt parti i öster be-
hövs  i en kommun med vårt 
geografiska utseende. 

Ingalill Söderberg
Kommunalråd med ansvar för 
demokrati, folkhälsa och jäm-
likhet. Ledamot i kommun-
fullmäktige och kommun-
styrelsen, vice ordförande i 
socialnämnden. 
Bor i Sjöängen, Trångsund 
med man och tre barn.
Hjärtefrågor:
Förebyggande arbete bland 
barn och ungdomar för att 
minska missbruk, skade-
görelse och kriminalitet. 
Bättre samverkan med civil-
samhället och företagare.
Varför Drevvikenpartiet?
Det enda parti som verkligen 
bryr sig om de lokala frågorna 
och kan göra skillnad.

Patrik Willingstam
Ledamot i partistyrelsen, 
gymnasienämnden och för-
skolenämnden samt ersättare 
i Huddinge samhällsfastighe-
ter AB. Bor i Drevviksstrand, 
Skogås med fru och två barn.
Hjärtefrågor:
Som småbarnsförälder och 
med föräldrar i pensionsål-
dern ligger naturligtvis skola, 
vård och osorg varmt om hjär-
tat, men också sysselsättning 
och företagande.
Varför Drevvikenpartiet?  
Ett lokalt parti, fritt från cen-
tralt styre och som kan jobba 
pragmatiskt och lösningsori-
enterat med bredare samar-
bete än övriga partier.

Leif Dyrvall
Ledamot i kommunfullmäk-
tige och grundskolenämnden, 
ordförande i tillsynsnämnden.
Bor i Skogås. Änkling, fyra 
barn, sex barnbarn.
Hjärtefrågor:
Det ska vara minst lika bra 
att bo i vår del av kommunen 
som det är i andra delar. Att 
lyssna in vad folk här vill med 
vår hembygd och försöka för-
verkliga det.
Varför Drevvikenpartiet?
Det är bara vi som sätter 
den här delen av kommunen 
främst. Helst skulle jag se att 
vi kunde bilda en egen kom-
mun där alla frågor handlade 
om hur vi vill ha det.

Lös vårt korsord, vinn biobiljetter

Marcus Jillehed
Ledamot i partistyrelsen,  Bor 
i Trångsunds centrum efter 
många år i Stortorp. Ogift, 
inga barn.
Hjärtefrågor:
Förtätningen i villaområden 
där jag vill se att den sker med 
omsorg så att omgivningarna 
inte förstörs. Som företagare 
vill jag göra det enklare att 
etablera sig i vår kommundel.
Varför Drevvikenpartiet?
Jag har bott utomlands i om-
gångar men vår vackra komm-
mundel har alltid varit hem för 
mig. Jag väljer DP för att jag 
vill ha utveckling även i vår 
kommundel och inte bara i de 
västra delarna av kommunen.

Emil ska locka ungdomar till politiken

Från den första februari job-
bar Emil Holmlund för Drev-
vikenpartiet som valresurs. 
Fram till och med valet kom-
mer han att finnas ute i den 
östra kommundelen för att 
locka ungdomar till politiken 
och att rösta på Drevvikenpar-
tiet.
– Jag valde att bli valresurs 
för Drevvikenpartiet för att 
hjälpa till att stärka den östra 
delen av stora Huddinge. Nu 
när jag tänker tillbaka på min 
uppväxt har jag ytterst sällan 
satt min fot i den västra delen 
av kommunen. Jag vill för-
bättra vår del av Huddinge när 
jag ser att den andra sidan av 
kommunen premieras enormt, 
säger Emil. 

När han disku-
terar detta bland 
sina jämnåriga vet 
de inte vad som 
planeras eller inte 
planeras här runt 
Drevviken. 
– Det är ändå vår 
närmiljö som kom-
munen har en stor 
makt över och det 
är synd att unga 
inte engagerar sig, 
säger Emil.
 Emil Holmlund är 
21 år och studerar 
till stadsarkitekt 
på Kungliga Tek-
niska Högskolan i 
Stockholm. Han är 
född och uppvuxen 
i Trångsund och 

tycker att bättre kan man helt 
enkelt inte få det!
– Jag vill att unga ska bli med-
vetna om chansen de har att på-
verka via politiken. Allt ifrån 
hur skogen bredvid ens bostad 
kan bli en attraktiv park, ett 
nytt cykelställ vid busshåll-
platsen, en egen kommun för 
den östra delen av Huddinge, 
med mera. För att unga ska 
bli engagerade måste vi ge 
exempel på frågor som poli-
tiken kan ge svar på. Annars 
tror jag att politiken ses som 
något trögt och krångligt. Det 
vill jag ändra på, säger Emil 
som också står på femte plats 
på Drevvikenpartiets valsedel 
till kommunfullmäktige.

Foto: Ebba Holmlund

Skicka in din lösning till Drevvikenpartiet, Tornslingan 15, 142 61 Trångsund 
eller fota av sidan och maila till info@drevvikenpartiet.se senast 15 april.
Korsordet är konstruerat av Lilian Perers. Foto: Ingalill Söderberg.


