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Trygghetsarbetet växlas upp

För att skärpa det brottsförebyggande arbetet och öka den upplevda tryggheten föreslår kommunen, polisen och brandförsvaret
att satsningarna de kommande två åren ska
inriktas på barn och unga, trygghet i den
offentliga miljön och mot droger.

Den upplevda tryggheten är lägre i Huddinge
jämfört med medelkommunen och i Trångsund är otryggheten som störst. Ett omfattande arbete med många insatser görs redan
idag för att öka den upplevda tryggheten
men det är viktigt att vi tillsammans utvecklar
dessa insatser för ett tryggare Huddinge.
Kommunen har tillsammans med lokalpolisen och Södertörns brandförsvarsförbund
tagit fram en lägesbild för antalet brott och
upplevd trygghet. Statistiken visar på en sjunkande brottslighet generellt i Huddinge medan
trafikbrott, skadegörelse och narkotikabrott
ökat. Det kan förklaras med att polisen arbetar effektivare och i högre utsträckning mot
dessa, liksom kommunens effektivare rutin
för anmälningar av klotter.
Genom analyser och insamlade synpunkter
vid våra trygghetsdialoger och trygghetsvandringar har vi kommit fram till att följande områden bör prioriteras av kommunen
och polisen under åren 2021–2022:
* Trygghet i den offentliga miljön
* Narkotika/ANDT
* Barn och unga (skola/fritid)
Skogås är ett av områdena där utmaningarna är
störst när det gäller vissa typer av brott samt
orosanmälningar av barn och ungdomar till
socialtjänsten och bör få en extra hög prioritet. Men det är viktigt att sätta in de insatser
som behövs i alla kommundelar utifrån respektive lägesbild. Tillsammans med civilsamhället och alla frivilliga insatser finns förutsättningar att lyckas.
Ingalill Söderberg (DP) Ordförande i Trygghets- och
delaktighetsberedningen.
Bild från tryggehstdialog i Trångsunds centrum.

Två av Drevvikenpartiets
Drevvikenpartiet har sedan senaste valet 18 förtroendevalda med sammanlagt
över 30 olika uppdrag i nämnder, bolagsstyrelser, råd och beredningar.
Alla våra politiker bor i östra kommundelen och brinner för lokal politik.
Marcus, du är förtroendevald i gymnasieoch arbetsmarknadsnämnden, berätta
vad som händer där!
2019 öppnade kommunen ett till gymnasium, Widerströmska Gymnasiet, som ligger i
Flemingsberg. Det öppnade i liten skala och
planen är att expandera tills man har ett bra
utbud av utbildningar. På grund av Coronan
blev mycket av det normala politiska arbetet i nämnden annorlunda under våren. Vi
fick ta ställning till helt nya frågor som rörde
distansundervisning, tillgång till skollunch
och hur skolavslutningen skulle organiseras.
Det tog givetvis energi och tid från de vanliga frågorna men vi var tvungna att säkerställa
lärare och elevers hälsa.
När det gäller arbetsmarknadspolitiken
befinner vi oss i ett osäkert läge där vi inte
riktigt vet hur stor påverkan Coronakrisen

kommer att få framöver på ekonomin och
arbetsmarknaden. Det vi vet säkert är att
arbetslösheten ökar, speciellt bland unga, och
vi i nämnden arbetar just nu med att motverka ökningen med olika resurser. Vi utökar
utbildningsplatserna, speciellt på Komvux
och andra typer av vidareutbildningar.
Vad skulle du säga till någon som vill in i
politiken? Är tidsbrist en faktor?
Jag skulle rekommendera personen att ta steget, för det är både intressant och lärorikt.
Naturligtvis tar det av ens tid, det får man
vara beredd på och kan man inte lägga två
till tre timmar i veckan ska man inte hoppa
på det. Dock är det så att de flesta som sitter
i nämnder och utskott är fritidspolitiker och
alla har en förståelse för att man kan utebli
vid något möte på grund av jobb eller familj.
Vad är ditt mål med politiken?
Mitt mål med politiken är att värna om vår
kommundel och att vi ska få en egen kommun. På vägen dit vill jag skapa mer trygghet där övervakningskameror i Trångsunds
centrum är en hjärtefråga för mig. Jag tycker
vidare att det väldigt tråkigt att Biblioteket
stängde i Trångsund även om det inte fanns
förutsättningar att driva vidare i nuvarande
lokal. Min dröm är att skapa en plats där
både ungdomar och seniorer känner sig välkomna. Det skulle kunna ha boulebanor och
läshörna för de äldre på dagtid, och fungera
som fritidsgård för de unga på eftermiddagar och kvällar. Sedan skulle det naturligtvis
finnas ett café och ett bibliotek som är öppet
både dag- och kvällstid. På detta sätt används
lokalerna bättre och därigenom blir ekonomin även bättre.
Vad är mest spännande på gång i vår
kommundel just nu?
Det är alla nya byggprojekt som är på
gång. Det ska bli spännande att se hur vår
kommundel ser ut om fem till tio år.
Avslutningsvis, varför slår ditt hjärta för
Drevvikenpartiet?
Det är det enda partiet som har sitt fokus på
vår kommundel, en plats där jag vuxit upp
och som jag tycker är finast i Stockholm. Det
finns få andra platser som erbjuder samma kvalitetsboende med närhet till både vatten och
natur, endast 15 minuter från Stockholm city.
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Skogås - Trångsund - Länna - Vidja
- Drevvikenpartiet, din lokala röst -

ansikten i lokalpolitiken

Rösta på vår favoritpark!

Partiet bestämmer själva vad vi tycker i olika frågor och styrs inte av något riksparti.
Här får du möta två av våra förtroendevalda, Marcus Jillehed och Viveka Birgersdotter.
Vill du också engagera dig i politiken? Hör av dig till oss, se hur längst ner.
Viveka, hur och varför började din politiska resa hos oss i Drevvikenpartiet?
Det började med att jag blev nyfiken på vad
Drevvikenpartiet står för och ville lära mig
mer. Så jag tog till det mest naturliga sättet,
jag gick på ett medlemsmöte. Det var intressanta frågeställningar, lätt att kunna hänga
med i diskussionerna och att ställa frågor.
Jag blev med andra ord väldigt väl emottagen
och accepterad.  
Ja, sen rullade liksom tiden på och jag läste det jag kom över om partiet och dess
agerande. Det var fortfarande intressant så
jag bestämde mig för att gå med. Men bara
som medlem utan uppdrag. Men med tiden
så insåg jag att det skulle vara intressant att
mer aktivt delta i partiets arbete. Den största
drivkraften till det var, och är fortfarande,
att få en möjlighet till insyn och inflytande
i kommunens arbete samt hålla mig informerad och att faktiskt kunna påverka det som
händer i Skogås.
Vad händer i förskolenämnden?
Just nu är det mycket fokus på frånvaro både
vad avser barnen och pedagogerna. Det
gäller både sjukfrånvaro samt att barn hålls
hemma på grund av pandemin. Det byggs
en hel del på olika håll i kommunen och vi
bevakar förstås planeringen av nya förskolor och att de byggs på ett ändamålsenligt
sätt och kommer att finnas på geografiskt
optimala platser. Vi följer också befolkningsutvecklingen för att i möjligaste mån se till
att antal förskoleplatser motsvarar behovet.
Vi följer också resultatet av föräldraenkäter
och medarbetarundersökningar i syfte att
identifiera olikheter mellan förskolor och att
se till att missförhållanden inte uppstår. Detta
för att trygga att våra förskolor blir så bra
och utvecklande som möjligt för våra barn.
Politik tar mycket tid och energi säger
vissa, håller du med?
Njaee.... Det är klart att det tar tid och energi
annars är det ju liksom ingen idé att hålla på
med det. Men det är en klar överdrift att säga
att det tar MYCKET tid och energi.
Vad tycker du är spännande med alla
projekt som planeras i vår kommundel?
Det är intressant att följa vad som händer i
Entré Skogås och också att följa idéerna runt

Skogås centrum. Över huvud taget så med
glädje kan jag konstatera att vi fått en del
nytt och intressant i Skogås som till exempel
Matteparken, LasseMaja-parken, fotbollsplanen
i Entré Skogås och den fina utsmyckningen
på väggen i gångtunneln under Storvretsvägen
från pendeln till centrum.
Till sist, varför slår ditt hjärta för Drevvikenpartiet?
Först och främst för att jag bor i Skogås och
för att jag via mitt engagemang i Drevvikenpartiet har en möjlighet att påverka det som
händer i området. Jag anser att vi är lyckligt
lottade som faktiskt har ett parti som bevakar
vår del av kommunen och som har styrkan
att framföra de åsikter och idéer som vi som
bor här vill ska bli belysta och behandlade.
Intervjuer: Emil Holmlund Foto: Lasse Reuterberg

Det är återigen dags att kora den bästa byggnaden i kommunen, Huddinges byggnadspris. Denna gång är det fyra olika tävlanden. Först ut är ett nytt kvarter i Sjödalen,
Huddinge centrum. Sedan är det O-huset i
Flemingsberg, en vit låda som används av
Huddinge sjukhus för operationer. Sedan har
vi Skapaskolan i Rosenhill byggd helt i trä.
Sist men inte minst har vi i Skogås en tävlande!
Det är Härbreparkens LasseMaja-park som
nominerats av många. Parken är mycket
populär och superfin, den tillåts också vara
ifred från förstörelse vilket är underbart.
Men för att denna nominering ska leda
till en vinst, behöver vi din hjälp. Gå in på
kommunens hemsida och sök efter ”Byggnadspris” och rösta på Härbreparken!

Samtal om lokal demokrati
I samband med Huddinge demokratidagar
bjuder vi in till ett samtal med politiker kring
lokal demokrati med fokus på utvecklingsplan för Skogås och Trångsund. Vi webbsänder på Facebook från Lyktans lokal i Skogås
centrum där du kan komma och ställa dina
frågor på plats eller delta via chatten. Det går
också bra att skicka in dina frågor i förväg till
info@drevvikenpartiet.se eller 070-1989090.
Måndag 12 oktober kl 18:00 till 19:00
Galleri Lyktan på övre planet i Skogås centrum
Vi bjuder på fika, begränsat antal deltagare.

Välkomna!

