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Entré Skogås och BMX-parken

Två av Drevvikenpartiets

Den uppskattade BMX-parken vid Beatebergsskolan går en oviss framtid till mötes.
Marken som ägs av Huge bostäder AB har
Drevvikenpartiet har sedan senaste valet 18 förtroendevalda med sammanlagt
sålts till ett företag som ska utveckla skolöver 30 olika uppdrag i nämnder, bolagsstyrelser, råd och beredningar.
byggnaderna. Det är positivt att skolorna får
Alla våra politiker bor i östra kommundelen och brinner för lokal politik.
en ansiktslyftning, men innebär samtidigt att
parken nu är tvungen att rivas. Huge, tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, Vilka uppdrag har du för närvarande?
Är politiken tidskrävande som man kan
håller på för fullt för att lokalisera en ersätthöra att vissa säger?
ningsplats för BMX-parken. Det finns ock- Jag är ledamot i Klimat- och stadsmiljönämnså ett Huddingeförslag inlämnat som sätter den, styrelsesuppleant i Södertörns Fjärrvär- Politik kan vara tidskrävande men man får
ännu mer press för att hitta en ersättnings- me samt nämndeman i Södertörns Tingsrätt. sålla bland alla idéer och hugskott som komplats. Tyvärr ser det inte ut att bli klart redan Vilket av uppdragen är mest intressant mer upp från olika håll. Om förvaltningarna
slutar att ständigt upprepa samma sak i sina
till sommaren.
enligt dig och varför?
texter skulle en hel del lästid kunna sparas in
Projektet Entré Skogås, som skulle innebära
Alla uppdragen är intressanta, vart och ett på för ledamöterna. Det är ju ibland tämligen
en mer inbjudande sitt sätt, men uppdraget i Södertörns Fjärr- digra luntor att läsa. Att en och annan ledaentré från väg värme är det som påminner mest om min mot måste posera med självklara repliker på
73 med hant- egen bakgrund, affärsverksamhet och att nämndmötena tar också en del tid men det
verksby och driva företag. Uppdragen i tingsrätten och får man låta passera.
en ny park i nämnden ger ökad insikt i hur vi lever i landet
södra delen, idag och varför rättsväsendet kostar onödigt Vad skulle behöva bli bättre i vår kommundel?
måste tyvärr mycket.
Det finns en del men bland annat Skip
avbrytas.
Stop-åtgärden i pendeltågstrafiken har ju
slagit helt snett. Typiskt nog så glömde kommunstyret bort Nynäshamnslänken när man
diskuterade med SL. Man fick bort det i
Det har
Stuvsta och då var man nöjda.
visat sig vara
Uppmärksamheten från kommunledningen
ekonomiskt riskabelt på
för den östra kommundelen är väl inte övergrund av stora kostnader för
drivet stor och de flesta tjänstemännen i förnedgrävning av kraftledningen
valtningen bor ju inte heller här så det är lätt
och risk för skyfall och översvämatt ”östra” glöms bort.
ningar. Vi hoppas att det ändå ska vara
Till sist varför slår ditt hjärta för just
möjligt att snygga upp området kring rondellen
Drevvikenpartiet?
och ställverket och att utveckla fastigheterna
Mycket därför att ”small is beautiful”. Hudmellan Vretens bollplan och Skogåshallen samt
dinges inriktning mot att vi ska bli större,
kring Beatebergsskolorna.
nästan till varje pris, tar bort fokus från att
sköta de grundläggande kommunala uppgifHopp om nya lokaler för biblioteket
terna. Vi skulle kunna utveckla ”kollektivboVi i Drevvikenpartiet var förstås inte glada åt
ende” för både unga singlar och äldre i samatt biblioteket i Trångsund fick stänga.
ma anläggning. Så får de både sällskap och
Vi tycker att
lite ordning. I en ny kommun skulle vi utföra
vårt
centrum
kärnuppgifterna och inte dela ut skattepengborde utvecklas
ar till olika föreningsbidrag, miljöpriser och
och göras trevliknande när vägunderhållet ständigt är efterligare med fler Thomas Hanbo är en av hjältarna som kör Grannsatt, för att nämna något.
mötesplatser och stödsbilen i östra Huddinge och som DP stödjer.
det jobbar vi för,
även om vi ofta
är ensamma i
2021 är friluftslivets år! Drevvikenpartiet arrangerar ett antal aktiviteter för att
den ambitionen.
fira detta och möjliggöra så att ni invånare kan komma naturen närmare.
Men flytten av
Här är vårt kalendarium över de aktiviteter vi planerar. Håll utkik i våra sociala
vårt bibliotek till
medier och annonser för mer information!
Skogås var inte
Mars: Använd appen Naturkartan och upptäck vår natur! En perfekt digitalkompis i
i första hand en
skogen nu i pandemitider.
besparing utan en följd av många års påpekanApril: Bildtävling. Skicka/tagga oss i ditt inlägg som firar Sveriges friluftsliv!
den från personalen om dålig arbetsmiljö. LoVinn friluftsprylar!
kalerna var för trånga, hade dålig ventilation
med mera och förvaltningen har med hjälp av
Maj: Tipspromenad i Trångsundsskogens naturreservat!
hyresvärden försökt hitta alternativa lokaler
Juni: Öppet medlemsmöte i Sjöängparken
utan att lyckas. Drevvikenpartiet ser gärna ett
Juli: Bildtävling. Skicka/tagga oss i ditt inlägg där du firar din ”hemester”!
bibliotek i Handelsbankens lokaler när de stänger.

Fira Friluftslivets år med oss
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Skogås - Trångsund - Länna - Vidja
- Drevvikenpartiet, din lokala röst -

ansikten i lokalpolitiken

Glada hundar flyttade
in i rondellerna

Partiet bestämmer själva vad vi tycker i olika frågor och styrs inte av något riksparti.
Här får du möta två av våra förtroendevalda, Thomas Hanbo och Pia Berggren.
Vill du också engagera dig i politiken? Hör av dig till oss, se hur längst ner.
Pia, du är ett av våra nyaste tillskott! Hur
har du blivit omhändertagen?
Jag har blivit mycket väl omhändertagen
redan från första sekund. Jag kände mig välkommen och alla var frikostiga med råd och
tips. Utöver det försågs jag med information
av olika slag som gjorde det lätt att sätta sig in
i olika frågor och förstå kontexten.
Har det varit svårt att sätta sig in i politiken?
Lite faktiskt. Det är en helt ny värld för mig
med sin egen vokabulär och benämningar på
olika forum och instanser. Även om det varit
en del att sätta sig in i så har det också varit
mycket lärorikt och spännande att förstå och
få vara en del av.

gick med i partiet var att jag blev så arg över
att så mycket av kommunens resurser koncentreras till centrala Huddinge och jag upplever att vår del av kommunen glöms bort.
Varför har vi inte en enda hundrastgård? Hur
sker beslut kring förtätningen i vårt område?
Varför ska barnen inte kunna få trottoarer att
gå på till skolan? Hur kan trafiksituationen
med så många fortkörare på våra villagator
förbättras? Detta är några av de frågor som
jag funderade på och insåg att det var genom
Drevvikenpartiet möjligheten fanns. Och Vi får ofta synpunkter på att rondellerna i
kommunen är fula.I Ådran ligger Rondellbeslutet att gå med har jag inte ångrat!
hundsfabriken som bidragit med många
trevliga hundar i glada färger i rondeller runt
om i övriga kommunen.

Vad skulle du säga till någon som hittills
inte riktigt vågat att ta klivet in i politiken?
Var nyfiken och leta samt be om information. Det finns massa spännande att läsa på
så att man vågar ta steget. Det finns många
olika roller och ”nivåer” så man kan själv lägga ribban kring hur mycket man vill engagera
sig och i vilka frågor.
Vad är det mest spännande som händer i
din nämnd, grundskolenämnden?
Liksom i resten av samhället har grundskolan drabbats hårt av Covid och anpassningen
till gällande riktlinjer, men att ändå säkra att
eleverna når kunskapskraven är en utmaning.
Utöver det så är jag imponerad över det kvalitetsarbete som drivs i kommunens skolor för
att nå målet man satt upp; att våra skolor ska
vara bland topp tre i Stockholms län före 2030.
Till sist, varför slår ditt hjärta för just
Drevvikenpartiet?
Vi bor i ett så fantastiskt område och jag Hundrastgårdar står högt på Pias önskelista för
trivs verkligen här. Det som gjorde att jag östra Huddinge och hon är långt ifrån ensam.

Drevvikenpartiet har köpt ett antal lilafärgade rondellhundar med texten I ♥ Skogås,
respektive Trångsund och Länna som vi har
placerat ut i rondellerna. De har fått mycket
uppskattning på sociala medier.

Fira Friluftslivets år med oss

Augusti: Drevvikstrampet - Kom och cykla med oss!
September: Bildtävling. Skicka/tagga oss i din bästa naturbild! Vinn Biobiljetter!
Oktober: Upptäck våra utomhusgym med egen PT!
November: Bildtävling! Skicka/tagga oss i en bild som beskriver friluftslivet i samspel
med våra sinnen! Vinn Biobiljetter!
December: Dialog: Hur kan vi förbättra friluftslivet i kommunen?

Vill du veta mer om Drevvikenpartiet
kontakta oss
Telefon: 070 879 03 19
E-post: info@drevvikenpartiet.se

Vi jobbar för en egen kommun

