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Drevviks-Posten
Viktiga samtal på väljarnas villkor
Drevvikenpartiet har valt att
inte knacka dörr i valrörelsen. Vi tycker att väljarna ska
komma till oss med sina synpunkter. Vi lyssnar på er istället för att pracka på er våra
budskap.
Därför har vi sedan Valborg
turnerat runt i östra kommundelen med vår valbil. Det är en
husbil som vi parkerar på olika
platser, ställer ut bord och stolar
och bjuder på fika.
Bland annat har vi stannat
till under några timmar i vid
Stortorpshallen, Sjöängsbadet,
Mörtviksbadet, Badudden, i
Fållan, Länna och Vidja samt
Skogås och Trångsunds centrum.
Från den 1 augusti står vi mer
regelbundet även med bord i våra
centrum.
Vi har redan haft många trevliga
samtal med invånare som kommer med kloka synpunkter och
önskemål om hur vår fina kommundel kan bli ännu bättre. Bland
annat vill man ha fler parkbänkar
längs vattnet, bättre städning och
slyröjning och att alla pendeltåg

Vilken ort älskar du?
Under de varma sommardagarna står vi vid våra fina badplatser i Drevviken och Orlången. Nedan träff med feriepraktikanterna i Skogås.

ska stanna i Skogås och Trångsund. Många efterlyser också ett
finare torg i Skogås och snyggare
rondeller i hela kommundelen.
Drevvikenpartiet har under sommaren också besökt kommunens
feriepraktikanter i verksamheten
”Unga för Skogås”. Dessa flitiga
ungdomar gör våra närmiljöer
snygga och trygga. Arbetet kan
vara allt ifrån att rensa ogräs,
plocka skräp, måla en bänk eller
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dela ut information om hur valet
i höst går till. Under sommaren
är det tre grupper med 25 ungdomar som jobbar i tre veckor var.
När vi hälsade på dem fick de en
timmes vila från hårt arbete för
att prata om kommunens framtid.
Vi hade ställt upp fyra stationer
vid vår valbil där ungdomarna
fick: Rösta på hjärtefrågor, diskutera politik, peka ut otrygga
och tråkiga områden samt en frågesport där två ungdomar med
flest rätt fick en biobiljett var.
Ungdomarna bjöd på trevliga
samtal och nya perspektiv i sommarvärmen.
I samtal med praktikanterna kom
det fram att ett fåtal andra partier
besök dem, långt från alla i vårt
kommunfullmäktige. Det är synd
att alla partier inte är intresserade
av vad som försiggår i vår kommundel. När de andra partierna
väl var på besök höll de enbart
en föreläsning om sin politik. De
var inte direkt intresserade vad
ungdomarna efterfrågar och önskar ska ske här i kommunen.
Nu när detta skrivs har Drevvikenpartiet ett besök kvar hos den
sista omgången feriepraktikanter.
Vi önskar dem alla lycka till och
tack för att ni gör våra närmiljöer
snyggare och tryggare!
Emil Holmlund

Vi har tryckt upp knappar med
områdesnamn som vi delar ut
vid vår valbil och i centrum.

Välkommen att hämta din!

Vidja etapp 2

Äntligen verkar etapp 2 komma igång i Vidja. Det går väl
inte alltför fort men nu finns
i alla fall en tidsplan fastlagd.
Detaljplaneringen pågår och
själva arbetet startar 2020. Hela
etapp 2 beräknas vara klar om
6–7 år, 2025.
Ja, vi är många som har undrat
varför det går så sakta med arbetet i Vidja. Jag kan trösta er med
att arbetet i östra Huddinge ofta
går trögt. Kanske lite elakt, men
det är sant. Det känns som att allt
fokus ligger i västra Huddinge.
Detta så till den grad att stora delar av östra Huddinge glöms bort
eller att projekt efter minsta lilla
motstånd bara skjuts på framtiden.
Drevvikenpartiet är i alla fall
nöjda med den nya kollektivtrafiken som planeras i Vidja. Bussen
kommer göra en sväng in i området via Helmedalsvägen och en
ny vändplats anläggs på Beckasinvägen. Turtätheten kommer
att utökas markant till minst tre
avgångar i timmen.
Nu hoppas vi också att planerna
på en förskola/skola och en gångoch cykelbana längs Vidjavägen
sätter fart.
Kim Wiking

VINNA VALET, HUR SVÅRT KAN DET VA?

Se den animerade filmen på Youtube, sök på Drevvikenpartiet
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Vad hände efter den högljudda

Problem är till för att lösas

Alla kommuner har från tid till
annan invånare som är missnöjda med hur deras kommun
förvaltas. Det är naturligt och
helt normalt, men aldrig har jag
hört så många klagomål som de
senaste åren har framförts i östra
Huddinge. Vad har hänt undrar
man naturligtvis?
Helt klart så har vi ett problem, men
för att lösa det så måste vi ta reda
på vad som är själva problemet.
Politikerna i Huddinge kommun
hanterar varje dag kanske hundratals enskilda frågor som på något
sätt måste ägnas tid, behandling
och beslut. Det kan vara allt möjligt
från önskemål om ett fartgupp eller
ett träd som växt sig för stort. Varje
enskild fråga är ofta tidskrävande
och förenat med svåra avvägningar.
Huddinge kommun lider dessutom av växtvärk då antalet
invånare nu är över 110 000 personer och trycket är hårt på skolor, äldreomsorg, vägar och allt
annat som måste fungera i en frisk
kommun. Lös problemen skrek en
invånare, hur svårt kan de va?
Anställ mera folk som hanterar alla
frågor, fyllde skrikhalsen i. Men,
det går tyvärr inte för växtvärken
har även drabbat själva kommunhuset. Vi är trångbodda och vi kanske
måste bygga ett helt nytt kommunhus där alla servicefunktioner och
all personal ryms. Om hinken är
full med blåbär så har du bara två
alternativ, sluta plocka eller köp en
till hink.
Växtvärken i Huddinge måste hanteras om missnöjet inte ska förvandlas till hat och politikerförakt.
I min värld så finns det bara en
lösning. Vi köper en ny hink. Den
nya hinken i detta fall blir en ny
kommun. Vår kommun är till ytan
mycket stor och det finns redan
en del av kommunen som naturligt är avskild från övriga kommunen. Detta skulle avsevärt minska
trycket på Huddinge. Alla resurser
skulle nu helt kunna fokuseras på de
västra delarna av Huddinge.
Ja, men vad händer med den nya
kommunen undrar vän av ordning?
Det behövs alltså en ny blåbärshink
i öster. Det blir en mycket mindre
hink än i Huddinge, men en ny hink
måste vi ha. Den nya kommunen har
inget namn ännu, det blir en senare
fråga. Det blir för dyrt, skrek någon.
Struntprat sa jag, den nya kommunens politiker skulle fokusera alla
sina resurser och engagemang här.
Dessutom skulle
alla skatteintäkter stanna här.
Problem är till
för att lösas, så
här enkelt kan
det va!
Kim Wiking

debatten sommaren 2015 och
beslutet att flytta högstadiet
från Edboskolan till Östra
grundskolan? Blev det så dåligt
som skeptikerna befarade?
Sommaren 2015 var många barn
och föräldrar upprörda över den
föreslagna omorganisationen av
grundskolorna i östra Huddinge.
Förslaget, som senare klubbades igenom i grundskolenämnden, gick ut på att högstadiet på
Edboskolan skulle flytta till
Östra grundskolan. Det skulle då
bli ett renodlat högstadium med
på sikt elva parallella årskurser.
Sjötorpskolan skulle utökas med
årskurserna 4–6.
Drevvikenpartiet motsatte sig
förslaget, då vi tyckte att det var
olyckligt att bryta upp Edboskolan som fungerade utmärkt samtidigt som man inrättade ett så stort
högstadium i Skogås centrum. Vi
gick därmed emot vår egen styrande koalition. Trots starka protester från många föräldrar röstades förslaget ändå igenom med
stöd av Socialdemokraterna.

Många byter skola
Förändringarna startade höstterminen 2016 och redan då kunde
vi konstatera att många föräldrar
valde att flytta sina barn från Edboskolan till Trångsundsskolan,
som fortfarande hade högstadium, men de allra flesta valde
fristående skolor utanför kommunen.
Varje år har sedan den trenden
hållit i sig och i höst, när Internationella Engelska skolan öppnar i Länna, flyttar ytterligare
blivande fyror, femmor, sexor,
sjuor och åttor dit. Från att ha
varit fyra parallellklasser i årskurs
fyra på Edoskolan blir de nu blivande sexorna bara två klasser.
Edboskolan fylls nu på med fler
klasser för yngre barn. Detta var
också det starkaste argumentet för omorganisationen från

Sista niorna tog examen på Edboskolan i år. Nedan Östra grundskolan
och Sjötorpsskolan. Foto: Ingalill Söderberg och Martin Övelius

skolförvaltningen, att fler yngre
barn skulle få plats på sitt förstahandsval nära hemmet. Vad
man nu tappar är det tidigare väl
fungerande mentorskapet mellan högstadieelever och låg- och
mellanstadiet.
Höga anpassningskostnader
Att anpassa skolorna för ny stadieindelning har redan kostat

stora pengar och kommer göra så
framöver. Vissa av dessa anpassningar och upprustningar av skolgårdar skulle såklart gjorts ändå.
Edboskolan får en ny skolgård
och man gör även en ny ingång
till sporthallen för att underlätta
för föreningar att använda den.
Beräknad kostnad är 30 miljoner.

Sjötorpsskolan byggs till med 60
nya elevplatser och ersätter på
sikt de tillfälliga paviljongerna
som nu finns där. Beräknad kostnad 60 miljoner.
Östra grundskolan (som tidigare
hette Skogåsskolan och Vretskolan) började anpassas redan 2015.
Utöver detta sker en upprustning
och tillbyggnad av Trångsundsskolan.
Nya skolor?
Under en lång tid har det pratats
om att kommunen letar tomt för
en helt ny skola i Skogås/Trångsund och man avsåg att bjuda
in invånarna till en dialog kring
detta. Det har nu skjutits på framtiden, då man inte ser ett behov
av fler skolor just nu.
När bygget av nya bostäder söder
om Österleden i Skogås och på
Österhagen kommer igång blir
behovet åter stort. Vi hoppas att
kommunen då har beredskap för
fler skolplatser.
En skola behövs också snarast
i Vidja, där en omvandling av
sommarstugeområdet till permanentboende pågår. De elever som
redan bor där bussas idag, bland
annat till Trångsundsskolan.
Ingalill Söderberg
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Lugn och trygg utbildningsmiljö på Engelska skolan Österhagen växer

Den tidigare planen med bygge
av 145 bostäder på den gamla
deponin i Österhagen, mellan
Skogås och Länna, har nu vuxit
till cirka 440 nya bostäder.
De fördelas på radhus, parhus,
kedjehus, lamellhus och punkthus. Den stora ökningen beror på
att en ny väg ska dras till området
med infart från Gamla Nynäsvägen, vilket medför ökade kostnader jämfört med den tidigare
planen.

Perspektivbild (Västra Skogås Fastighet AB) som visar hur radhusen i
Österhagen kan komma att se ut.

Den första fristående grundskolan i östra Huddinge är välkommen.
Nu behöver inte eleverna pendla så långt. Foto: Lasse Reuterberg.

Till höstterminens start 20:e
augusti invigs Internationella
Engelska skolan i Länna.
Det blir till att börja med klasser i årskurs 4–8. Framöver fylls
klasserna på så det blir tre klasser
i varje årskull upp till och med
9:an.
Rektorn Julie Kelly, som kommer ifrån USA, har tidigare bott
i Sverige och då jobbat på Engelska skolan i Halmstad. Hon
ser fram emot att få börja jobba
i en helt nybyggd skola. Det är
andra gången som Engelska skolan bygger en helt ny skola i Sverige.
– Jag är mån om att lära känna
alla elever, de ska inte komma
till skolan och sedan gå hem
efter en dag utan att ha blivit
sedda, säger Julie Kelly
Värdegrunden i Internationella
Engelska skolan är ”A calm, safe
learning environment”, alltså en
lugn och trygg utbildningsmiljö
där elever får vara elever och
lärarna lärare.
Inga mobiler tillåts under skol-

dagen. Inte heller skojbråk och
olämpligt språk. Alla ska ha respekt för lärare, elever och skolans inventarier och byggnader.
– Barnen ska inte känna sig stressade, osäkra eller otrygga, säger
Julie.

Rektorn Julie Kelly är mån om att
lära känna alla elever.
Foto: Ingalill Söderberg

I byggnaden längst söderut finns
idrottshall, hemkunskap och
slöjd. I byggnaden längs med
vägen finns övriga skolsalar och
matsal. Skolan byggs av Turako
AB som specialiserat sig på skolfastigheter med underentreprenören Moelven med trähus som
signum.
I höst börjar 400 elever men på
sikt ska det bli drygt 600 elever.
Klasserna blandas inför varje
höstterminsstart.
Lärarna kommer bland annat
från Sydafrika, Kanada och Storbritannien, men det är även några svenska. Upp till hälften av
undervisningen får ske på engelska.
– När eleverna lämnar skolan
efter nian är de helt tvåspråkiga,
alltså inte bara duktiga på engelska, säger Julie.
Ingalill Söderberg

Drevvikstrampet för hela familjen 19 augusti
Välkomna till en cykeltur med frågor längs
Drevviken. Start och mål i Stortorpsparken
där vi bjuder alla deltagare på fika.

Start mellan kl. 12.00 och 13.00
Gratis för barn och medlemmar i Drevvikenpartiet, övriga vuxna betalar 50 kronor. Alla
deltagare får ett diplom och vinster lottas ut
bland dem som har flest rätt.

Ingen föranmälan, bara kom och delta!

Där blir också plats för ett äldreboende, förskola och LSS-boende. Området får även nya gångoch cykelbanor.
Övriga Länna växer också
I västra Länna är man i full färd
med att bygga cirka 110 bostäder
och både Gräsvreten och Länna
handels- och industriområde
byggs ut med nya företagsetableringar och fler arbetstillfällen.

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
√ Mindre klotter, grannstödsbil
√ 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 vid Haninge/Vega och
Stockholm/Farsta
• På sikt en egen kommun
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Viktiga frågor i valet Våra toppkandidater
Drevvikenpartiet har under
20 år satt den östra delen av
kommunen med Trångsund,
Skogås, Länna och Vidja på
den politiska kartan.
Vi värnar om att det ska vara
minst lika bra att bo och verka
här som i övriga delar av kommunen.
Vi har lyckats bra och de flesta vi
träffar är nöjda och trivs väldigt
bra här. Visst finns det mycket
som kan bli ännu bättre och vi
tycker inte alltid att förbättringar
och satsningar går tillräckligt fort.

I valet har vi en rad frågor som
vi för fram, efter att ha lyssnat in
vad invånarna tycker är viktigt.
Det är både generella frågor för
hela kommunen och verkligt
lokala frågor som bara gäller ett
visst bostadsområde.
Några av de frågor vi jobbar för:

Förtätning med hänsyn

Vi är för en förtätning av samhället för att möjliggöra fler
bostäder i kollektivtrafiknära
lägen. Men vi eftersträvar även
livskvalitet med närhet till grönområden. Förtätning måste alltid
göras med hänsyn till befintliga
bostäder och grannar.

Fler seniorbostäder

Vi kommer aldrig att göra avkall
på omsorgen av de äldre. Det ska
finnas bra och tillgängliga bostäder för alla skeden i livet. Det behöver byggas fler trygghetsboenden där det också finns möjlighet
till gemenskap.

Snyggt och tryggt
Framöver ser vi dock att satsningarna i kommunen är på väg
att bli ojämlika. Avtalet om
Spårväg syd innebär att 18 500
bostäder ska byggas längs sträckningen, det vill säga i Kungens
kurva, Flemingsberg och centrala
Huddinge.
I övriga kommunen planeras
under samma period bara 1 500
bostäder. Förutom bostäder ska
det såklart också byggas nya förskolor, skolor, äldreboenden och
idrottshallar.
Samtidigt har kommunen en målsättning om en arbetsplatskvot
på 1,0 vilket innebär att det ska
finnas lika många arbetsplatser i
kommunen som det finns arbetstagare.
Fördelningen av arbetsplatser är
också väldigt ojämn i kommunen. Drevvikenpartiet tycker att
även om det inte planeras fler
bostäder här i den östra delen borde vi åtminstone planera för fler
arbetsplatser.

Trivsel och trygghet är två prioriterade frågor. Ett tryggt samhälle
är rent och snyggt. Klotter hör
inte hemma i vår kommun. Bra
belysning och röjning av sly är
också viktigt liksom grannstödsbilen, nattvandrare och socialt
förebyggande arbete.

Entré Skogås nu

Infarten till Skogås från väg 73
har utretts och planerats på tok
för länge. Hur svårt kan det vara
att sätta spaden i jorden? Skogås
behöver en snygg och välkomnande entré nu. Där ska finnas
plats för nya arbetsplatser, handel och en park.

Östra Huddinge,
en egen kommun

Vi är övertygade om att demokrati, rättvisa och medborgarinflytande skulle gynnas
av att östra Huddinge blev en
egen kommun. Exempel från
andra kommuner som delats
visar att den nya kommunen klarar
sig bra ekonomiskt. Vi skulle bli
en medelstor kommun med över
25 000 invånare.

Drevvikenpartiets toppkandidater till kommunfullmäktige. Från vänster
Patrik Willingstam, Kim Wiking, Leif Dyrvall, Ingalill Söderberg, Emil
Holmlund och Marcus Jillehed. Foto: Lasse Reuterberg

På Drevvikenpartiets valsedel till kommunfullmäktige finns
29 namn. Vi har en bra blandning av åldrar, erfarenheter och
bostadsort. Alla kandidater bor i östra Huddinge.
På bilden ovan finns våra sex översta namn.
1. Ingalill Söderberg, 56 som bor i Sjöängen.
Hon brinner för föreningslivet.
2. Leif Dyrvall, 73 som bor i Skogås.
Han brinner för närdemokrati.
3. Kim Wiking, 59 som bor i Vidja.
Han brinner för miljöfrågor.
4. Patrik Willingstam, 43 som bor i Drevviksstrand.
Han brinner för omsorgsfrågor.
5. Emil Holmlund, 22 som bor i Nytorp.
Han brinner för ungdomsdelaktighet.
6. Marcus Jillehed, 41 som bor i Trångsund.
Han brinner för företagarfrågor.
Tänk på att du kan rösta olika i riksdags-, landstings- och
kommunalvalet. Rösta på det parti i riksdagsvalet som du tror är
bäst på att styra Sverige, men i kommunalvalet ska du rösta på det
parti som bäst företräder dig på hemmaplan, Drevvikenpartiet!

Tack för din röst!
Lös vår rebus, vinn biobiljetter

Skicka in din lösning senast 15 september till Drevvikenpartiet
Tornslingan 15, 142 61 Trångsund eller maila till
info@drevvikenpartiet.se Teckningar: Ellen Reuterberg

