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Drevviks-Posten
- En tidning i tidningen från Drevvikenpartiet -

Idéverkstad för utveckling av vår kommundel Nya lokaler för Lyktan
Under seniorveckans andra dag bjöd Drevvikenpartiet in till idéverkstad om seniorfrågor i och biblioteket
östra Huddinge. Det blev ett trevligt samtal i Mariakyrkan om bristen på seniorbostäder och

På övervåningen i Skogås centrum har
det skett en del. I ena hörnan har Lyktan
huserat bredvid bibloteket. Nu har Lyktan
fått nya lokaler intill och biblioteket har fått
ta över Lyktans gamla lokal. Här kommer
det att bli ett så kallat meröppet bibliotek
där man kan gå in när lokalen är obemannad med hjälp av sitt bibliotekskort. Då ökar
tillgängligheten för våra invånare att låna
böcker när det passar dem. Nyinvigning blir
nare, verksamma, kommunala förvaltningar det den 5 oktober. Galleri Lyktans nya fina
och politiker. Det blir ett omfattande arbete lokaler passar också deras verksamhet.
att ta till vara alla déer som kommer in och
göra avvägningar för att möjliggöra en så bra
utveckling som det bara går.
Kom med och framför dina synpunkter och
idéer och hjälp oss att utveckla vårt närområde.

hemtjänst som går på knäna. Tillsammans hittade vi lösningar på problemen.

Den 16 oktober kl. 18.00–21.00 öppnar vi
idéverkstad för alla åldrar på Östra Gymnasiet.
Vid rundabordssamtal vill vi samla idéer
och diskutera beslutade planer för vår östra
kommundel och den utvecklingsplan som
ska genomföras för Skogås och Trångsund
nästa år. Då ska en helhetsbild av Skogås och
Trångsunds behov tas fram i dialog med invå-

Trygghetsdialoger i Trångsund och Skogås
Många pendlare blev förvånade när de kom
ner från pendeltåget i Trångsund den 3 september och möttes av en polisbil utanför
ICA. Runt hörnet vid Subway stod ännu en
polisbil och räddningstjänsten fanns också
på plats. Det var inget som hade hänt utan
kommunens Trygghetsdialog som pågick
för fullt på eftermiddagen. Kommunens
säkerhetsavdelning,
samhällsplanerare,
parkförvaltningen och politiker fanns också
där för att svara på frågor och samla in svar
på trygghetsenkäter.
–Våra trygghetsdialoger runt om i kommunen är mycket uppskattade av de som deltar,
men också av oss som arrangerar dem och

som har ansvar för tryggheten i kommunen.
Det är väldigt värdefullt för oss att få in synpunkter på var invånarna upplever otrygghet
och vad vi kan göra för att förbättra området,
säger Ingalill Söderberg, kommunalråd (DP)
med ansvar för trygghetsfrågor.
Dialogen pågår i två timmar och sedan går
man en gemensam trygghetsvandring i området där invånare kan peka ut otrygga platser.
Det finns också mölighet att fylla i trygghetsenkäten på kommunens hemsida.
Den 1 december är det dags för Trygghetsdialog i Skogås centrum kl 16.00–18.00 med
vandring efter det. Välkommen!

Trygghetsdialog i Trångsunds centrum i september. Polisen Jan Dagqvist visar polisbilen. Kommunens säkerhetsamordnare Catarina Klockerud och Ingalill Söderberg, kommunalråd samlar in trygghetsenkäter.

Kommundelning är
fortfarande aktuellt

Drevvikenpartiet vill att den östra kommundelen blir en egen, lätthanterlig och mer
demokratisk kommun. Vi är övertygade om
att demokrati, rättvisa och medborgarinflytande skulle gynnas av att östra Huddinge
blev en egen kommun.
Geografin har ju inte ändrats sedan Drevvikenpartiet började jobba för en kommundelning 1998. Det har snarare blivit ännu tydligare att kopplingen till
och samhörigheten
med
centrala
Huddinge och
övriga kommundelar är
mycket svag.
Den nya kommunen skulle få
drygt 25 000 invånare, som en normalstor svensk kommun.
Exempel från andra kommuner som har
delats visar att den nya kommunen klarar sig
bra ekonomiskt.
Vi tror på närdemokrati, där våra invånares
röster enkelt når beslutsfattarna. Där de tillsammans med kommunala tjänstemän med
lokalkännedom kan göra sitt bästa för invånare, näringsliv och besökare. Därför jobbar
vi vidare för en kommundelning. Håller du
med? Kontakta oss och stöd oss i arbetet.
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Skogås - Trångsund - Länna - Vidja
- Drevvikenpartiet, ditt lokala parti -

Äkta SM i BMX blev en succé
Den sista augusti gick Äkta SM i BMX
av stapeln vid Beatebergsskolan i Skogås
Här har några flitiga ungdomar jobbat hårt
hela sommaren för att iordningställa
bike-parken och ”jordhögen” till en bana i
toppklass, precis som det var under
banans glansdagar.
Evenemanget samlade stor publik, stora
som små! Folk hade vallfärdat hit långväga
ifrån, bara för att under några timmar umgås
med alla likasinnande entusiaster.
Tävlingen blev en succé och Sveriges Radio
P4, Redbull, liksom Huddinge Direkt var på
plats för att rapportera om tillställningen.
I somras fick vi från Drevvikenpartiet en
intervju med Tim Sjöholm, organisatören
av tävlingen. Där uttryckte han sin stora

passion för sporten och hoppades att detta
blir en nystart för sporten, som då får stanna
i rampljuset. Tim var självklart på plats och
fick en stor eloge för sitt arbete och passade
på att tacka sina nära och kära, samt alla som

skänkt diverse material under sommaren för
att färdigställa bike-parken. Stort tack till Tim
& Co som sätter Skogås på kartan (igen).

En plats för företagare Förtätning på parkeringar och ny fin lekpark

Drevvikenpartiet har länge drivit frågan om
att det ska inrättas en mötesplats för småföretagare i Skogås likt den som finns i Vårby.
Kommunens näringslivsavdelning har utrett
frågan och kommit fram till att intresset är
för litet och att kommunen inte har resurser
att stötta en sådan verksamhet.
Vi delar inte den uppfattningen då vi vet att
det finns väldigt många småföretagare i Trångsund, Skogås och Länna som saknar en mötesplats. Många av dessa har sin firma hemma
i villan eller lägenheten och skulle uppskatta att träffas och bygga nätverk. Kanske kan
man dela på en revisor, bokföringsbyrå eller
ett lager och ge varandra tips kring marknadsföring och distribution.
Nu har ett antal företagare dragit igång Facebookgruppen
Länna/Skogås/Trångsund
Entreprenörer. Tillsammans med Haninge
arrangeras frukostträffar för medlemmarna
var 14:e dag på Vega Stadshotell. Då får alla
möjlighet att presentera sitt företag och man
diskuterar gemensamma frågor. Vi välkomnar
initiativet och hoppas att det också ska kunna
bli en fysisk mötesplats i vår kommundel.

I södra Skogås pågår en förtätning för fullt.
Fastighetsägaren Akelius har sökt om ett
planbesked för att ta fram en ny detaljplan
för fastigheterna Lamellen 1 och 2. Dessa ligger utmed Vallhornsvägen, som
kommer att bli en stadsgata.
Cirka 360 bostäder väntas tillkomma, där det idag är markparkeringar vilka ersätts med
parkeringar under jord och i ett
parkeringsdäck. Grönområdena
mellan huskropparna kommer
att rustas upp för att förbättra
den sociala gemenskapen och
den upplevda tryggheten.
Det här tror vi kan bli riktigt
bra. Däremot motsätter vi oss att man vill
dra in en bussgata på Vallhornsvägen och ner
till Sjötorpsvägen, enligt förslag i Översiktsplanen.
Inte så långt ifrån platsen har bygget av den
nya Sjötorpsparken tagit fart på riktigt. Den
grusade fotbollsplanen ska få ge plats åt en
park med matematik-tema.

Själva platsen utformas till en Fibonacci
snäcka, döpt efter en känd matematiker. Husen som ska byggas längs Österleden kommer
att få ett ypperligt läge vid denna fina park.

Det kommer finnas en multisportplan, ett
utegym, lek för olika åldrar samt planteringar. Gångstråk och cykelvägar samt belysning ska ses över. Även den nya förskolan,
som ska byggas på Svalans tomt, kommer att
få tillgång till parken, vilket barnen säkerligen kommer att uppskatta.

Idéverkstad för Skogås, Trångsund och Länna
Onsdag 16 oktober klockan 18.00–21.00

Östra Gymnasiet, Kvartettv. 2–6 i Trångsund

Vi samlas för runda-bordssamtal kring
östra kommundelens framtid.
Vi vill samla idéer och diskutera den
utvecklingsplan för Skogås-Trångsund
som ska genomföras nästa år.
Vi bjuder på fika, ingen anmälan, bara kom!
kontakt: Emil Holmlund, emil.holmlund@huddinge.se

