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- En tidning från Drevvikenpartiet -

Nu utvecklar vi Skogås, Trångsund och Länna
I vår del av kommunen växer det så det knakar på
sina håll. Ett flertal byggherrar har fått upp ögonen
för vår kommundel på sistone. Vi vill här berätta om
utvecklingsplanen och vad som är på gång framöver.
Länna industriområde och Gräsvreten ska byggas ut för
att ge plats åt fler företag. Bland annat för de verksamheter som flyttar från Storängen i centrala Huddinge, där
det ska byggas bostäder.
I Österhagen, mellan Skogås och Länna, ska det bli flera
hundra bostäder i olika former samt en förskola och ett
äldreboende.
Entré Skogås är fortfarande i planeringsskedet efter
många år. Nu väntar kommunen på klartecken från
Vattenfall som äger kraftledningen, ifall den går att gräva
ner. Under tiden byggs nu en provisorisk konstgräsplan
i området och förhandlingar pågår för någon form av
handelsetablering.
Upprustningen av Sjötorpsparken är snart klar, vilket ser
ut att bli väldigt fint och Sjötorpsskolan byggs ut. Nu
väntar vi på att förskolan Svalan ska rivas för att ge plats
åt en ny, större förskola. I området byggs också ett stort
antal bostäder, både flerfamiljshus och radhus.
I Trångsund står de nya ungdomsbostäderna klara.

Storsatsning på rörelse

Att röra på sig dagligen är otroligt viktigt för folkhälsan. Nu satsar kommunen på rörelse för alla åldrar. I vår
kommundel rustas löparspåret i Trångsunds centrum
upp med ny beläggning och belysning. Spåret används
redan frekvent av Trångsundsskolan för orientering och
terränglöpning. Nu har också den åtta mil långa vandringsleden, Huddingeleden förlängts och går genom en
del av Trångsundsspåret.
Även spåret längs med Drevviken mellan Mörtvik och
Länna ska rustas upp med bättre beläggning och skyltning.

På andra sidan Trångsundsvägen börjar ytterligare
bostäder byggas 2021. På andra sidan järnvägen planeras
också ett nytt bostadskvarter invid Shurgard.
Något som vi saknar och jobbar för är en förskola/skola
i Vidja och attraktiva seniorbostäder.

Nu har du chansen att delta i en enkät om utvecklingsplanen för Skogås och Trångsund, det blåmarkerade
området på kartan. Enkäten hittar du på huddinge.se
Den nya ”Matteparken” i Sjötorp får spännande
lekutrustning som uppmanar barnen till rörelse och
lek med ett utegym och plan för spontanidrott. En
fullstor konstgräsplan anläggs nu på den gamla gräsplanen i Vreten, Entré Skogås.

BMX-parken vid Beatebergsskolan som återupplivades med ideella krafter förra sommaren är också en fin
mötesplats för många barn och ungdomar. Upprustningen fortsätter i år och förhoppningsvis kan succén
med tävlingen ”Äkta SM” i freestyle BMX återupprepas mot slutet av sommaren.

Två av Drevvikenpartiets

ansikten i lokalpolitiken

Din lokala röst
i Huddinges kommunpolitik

Vill du bestämma själv eller ska någon
annan fortsätta att ta besluten åt dig?

Vi som bor i östra kommundelen känner oss ofta
bortglömda och åsidosatta i den stora kommunen
Huddinge. Det gäller allt från inflytande och service
till kontakt med resten av kommunen. Det geografiska
avståndet är en aspekt men viktigast är att de som beslutar och jobbar i Huddinge kommun har begränsad
kännedom om vad som är viktigt för oss. Med en egen
kommun skulle alla politiker och tjänstemän fokusera
på utveckling för Skogås, Trångsund och Länna.

Våra argument för en egen kommun:

1. Geografi
Mellan vår kommundel och centrala Huddinge är det
en mil skog och landsbygd. Få har något ärende dit.
2. Infrastruktur
De naturliga för oss är istället att ta sig in till Stockholm, Farsta eller Haninge.
3. Befolkningsunderlag
Skogås, Trångsund och Länna har tillsammans över
25 000 invånare och skulle bli en normalstor svensk
kommun.

4. Pengar
Skatteintäkterna skulle stanna i vår kommundel och
underlaget är tillräckligt för att driva en egen kommun. Satsningar kan göras utan konkurrens från storslagna projekt i andra delar av Huddinge.
5. Inflytande
Medborgarinflytande och närdemokrati blir bättre när
invånarna har närmare till sina politiker och kommunala tjänstemän.
6. Trygghet
En mindre kommun är lättare att hålla snygg och
trygg. Resurser och trygghetsskapande åtgärder kan
fokuseras där de bäst behövs.
7. Lokalkännedom
Vi har lokalkännedom och vet hur saker och ting är i
vår kommundel. Alla politiker och tjänstemän skulle
bo eller jobba här.
8. Organisation/Politik
Med en egen kommun handlar alla ärenden om vår
kommun. Vi kan själva bygga den kommunala och
politiska organisation som är bäst lämpad för vår
kommun.

Vill du hjälpa oss att få igenom en
kommundelning? Kontakta oss för
mer information på info@drevvikenpartiet.se eller sociala medier.
Styrelsen för Drevvikenpartiet från
vänster: Thomas Hanbo, Emil
Holmlund, Marcus Jillehed, Leif
Dyrvall, Cecilia Nordin, Patrik
Willingstam och Ingalill Söderberg

Skicka oss dina hjärtefrågor,
vinn en biobiljett!

Drevvikenpartiet lyssnar på invånarna och har under
åren samlat in ett antal hjärtefrågor som resulterat i
våra valbudskap. Nu är det dags igen! Vi vill ha just
dina hjärtefrågor som vi kan göra till våra egna, stora
som små. Nu kan du skicka in dem och varje förslag

ger en chans till att vinna i utlottningen av biobiljetter. Skicka fler så ökar dina chanser!
Skicka in dina förslag till info@drevvikenpartiet.se
eller via brev till Drevvikenpartiet, Tornslingan 15,
142 61 Trångsund senast den 31 maj. Märk dem
med ”Min hjärtefråga”.

Lycka till!

