Drevviks-Posten
- Om ditt lokala val 2022 -

Det här är Drevvikenpartiet
- ditt lokala val Årets val är kanske det viktigaste på länge för oss som bor i
de östra delarna av Huddinge.
Drevvikenparetiet är det lokala partiet där samtliga förtroendevalda politiker
bor i vår kommundel. Det garanterar att Drevvikenpartiet alltid håller vår
kommundel främst och det är just därför det är så viktigt att också du
lägger din kommunröst på det lokala partiet och 100 % lokal politik.
I den här valtidningen kan du läsa utdrag ur vårt partiprogram och
om aktuella frågor som vi jobbar med. Du får också möta flera av våra
förtroendevalda som ställer upp på valsedeln. Du kan skanna QRkoden till valsidan på vår hemsida. Kontakta oss gärna om du har frågor
eller vill engagera dig i Drevvikenpartiet på info@drevvikenpartiet.se

Näckrosen är Drevvikenpartiets
symbol och ska visa närheten till
en orörd natur och inte minst
våra fina sjöar.

Du kan rösta olika i de tre valen
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Alla partier har inte bra politiska lösningar inom alla
områden. Därför har du möjlighet att rösta på olika
partier i de tre valen den 11 september. Missa inte att
förtidsröstningen startar redan den 24 augusti.
Även om du anser att ”ditt” parti har de bästa idéerna i
frågor som rör landet i stort så kanske ett annat
parti har de bästa idéerna när det gäller sjukvården och
kollektivtrafiken i regionen.
Ett tredje parti kanske är bäst när det gäller kommunala
frågor som skola, omsorg, bostäder, gator och parker.
Därför ska du tänka lokalt när det gäller valet till
kommunfullmäktige och rösta på Drevvikenpartiet.

Tänk stort - rösta lokalt

Demokrati och kommunal organisation

Drevvikenpartiet är ett lila parti, alltså en blandning av rött och blått. Med det menar vi att vi är
politiskt obundna när det gäller den ideologiska
vänster- högerskalan.
Vi har både stått i opposition och under de senaste
mandatperioderna har vi varit en del av den styrande
koalitionen. Partiet samarbetar med det block som
ger oss mest inflytande. Målet med vår politik är
att det ska vara minst lika bra att bo i den östra
kommundelen som i någon av de andra kommundelarna. Det gäller såväl kommunal service och
underhåll som samhällsutveckling och trygghet.
De flesta i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är oerhört stolta över utvecklingen i
Flemingsberg och utbyggnaden utefter den planerade
Spårväg syd. Vi i Drevvikenpartiet blir stolta när vi
ser att vår kommundel utvecklas och vi har aldrig
sagt nej till utveckling i någon annan del av Huddinge.
Tänk om vi hade ett kommunfullmäktige som bara
behandlade ärenden som berör området där vi bor.
Ett fullmäktige som verkligen tar tag i VÅRA frågor.
Det kan bli verklighet om vi bildar en egen kommun. Vår del av kommunen är stor nog att få bestämma själv. Över 25 000 personer bor i Skogås,
Trångsund, Länna och Vidja.

Leif Dyrvall, Skogås, nr 2 på valsedeln,
partiledare, ledamot i kommunfullmäktige samt
ersättare i kommunstyrelsen och valnämnden.
Hjärtefråga: Alla barn ska gå till skolan med glädje,
där de känner att de verkligen lär sig.

Nu jobbar vi särskilt för:
• Bättre medborgardialog där invånarna blir lyssnade på.
• Servicecenter på alla bibliotek.
• Mindre administration och smartare kommunal organisation.
• Kommunalskatt i nivå med genomsnittet i länet.
• Skilda valdagar så att de kommunala frågorna inte hamnar i skuggan av rikspolitiken.
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Förskola

Vi uppmuntrar olika former av barnomsorg som
passar alla oavsett hur familjen vill ha det. Vi
arbetar för att barngrupper både i förskolan och i
fritidshemmen ska vara små och ledas av utbildad
personal.
Man ska, om man inte är hemma med sina
barn, känna sig trygg med den miljö barnen
vistas i. Utemiljön vid förskolorna ska vara tillräckligt stor och ge stimulans till rörelse och lek.
Måltiderna ska lagas på förskolan och kosten ska
vara varierad och ekologisk så långt det är möjligt.
Personalen ska ges möjlighet till egna initiativ och
bemöta barnen utifrån varje barns särart. Man ska
arbeta förebyggande mot mobbning samt se till
att rörelse/rytm är en del av dagen.
Den öppna förskolan är en viktig del av barnomsorgen. Den är inte lagstadgad, men vi anser ändå att
det ska finnas öppna förskolor i alla kommundelar.

Mikael Tångring, Nytorp, nr 7 på valsedeln,
ersättare i förskolenämnden.
Hjärtefråga: Mindre barngrupper. Särskilt färre
antal barn per pedagog för att möjliggöra uppdelningar av barn i små grupper. Vissa barn behöver
mer stöttning i vissa situationer, exempelvis när
man ska byta från inne till ute.

Nu jobbar vi särskilt för:
• Mindre barngrupper.
• Fler utbildade förskolelärare och förste förskolelärare.
• Fortsatt arbete med utbildning av personal om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.
• Alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar ska få den hjälp och stöd de behöver.
• Rusta upp förskolegårdarna.
• Få tillbaka den öppna förskolan i Trångsund, gärna i föreningsdrift.
• Fler förskoleplatser. Nuvarande lokalprognos visar på ett underskott av förskoleplatser för
östra kommundelen från och med 2023.
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Grundskola

Skolans viktigaste uppgift är att stimulera lusten
att lära. Varje barn ska känna glädje i att lyckas.
För att elever ska nå så bra resultat som möjligt
ska skolan ha ett nära samarbete med föräldrar/
vårdnadshavare. Vi strävar efter skolor där klasserna F-9 går tillsammans.
Grundskolan ska utgöra en lugn och trygg miljö,
fri från störande element, med en utemiljö som
stimulerar till lek och aktivitet. Idrott/rörelse på
schemat flera gånger i veckan, en god samverkan
mellan skolbibliotek och folkbibliotek samt ett
givande samarbete med fritids- och föreningsaktiviteter.
Skolans roll måste vara tydlig så att alla vet sitt
ansvarsområde. Målet är att barnen utvecklas i
en trygg miljö och att ingen ska lämna grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.
Elever med läs- och skrivsvårigheter måste
fångas upp på ett tidigt stadium och få extra
stöd.
Mobbning ska inte förekomma. Det är viktigt
att ta reda på bakgrunden till varför en elev
mobbar och det är viktigt att alla inblandade lär
sig konflikthantering.
Läraryrkets status bör höjas genom minskad
andel obehöriga lärare och avlastning av administrativa uppgifter genom lärarassistenter. Skolan ska präglas av ordning och arbetsro så att
fler söker sig till läraryrket.

Ellen Reuterberg, Sjöängen, nr 12 och yngst på
valsedeln, ledamot i grundskolenämnden.
Hjärtefråga: Det ska finnas säkra mötesplatser i
skolan för hbtqia+ barn och sexualundervisningen
ska innehålla kunskap om hbtqia+

Nu jobbar vi särskilt för:
• Stärka arbetet mot kränkningar och psykisk ohälsa.
• Rusta upp skolgårdarna.
• Fler lärare och lärarassistenter.
• Alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar ska få den hjälp och stöd de behöver.
• Grundsärskolan ska så långt det går vara en naturlig och integrerad del av den vanliga skolan.
• Aktiv samverkan med näringslivet till exempel genom PRAO.
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Gymnasieskola, arbetsmarknad och flyktingar

Flertalet elever går vidare till gymnasiet efter grundskolan, men många hoppar av eller lämnar gymnasiet
utan slutbetyg. Elever ska kunna räkna med skolans
stöd så att alla tar gymnasieexamen på avsedd tid.
Det är också viktigt att ungdomarnas psykiska hälsa/
situation uppmärksammas av vuxna som regelbundet
träffar dem. Det ska vara lätt att få snabbt stöd från
elevhälsan.
I gymnasieskolan förordar vi idrott på schemat inom
alla program samt en nära samverkan mellan skola
och näringsliv. Elever inom alla program bör få
arbetspraktik och sommarjobb. Konceptet Ung
Företagsamhet, UF är föredömligt.
Vi vill anpassa utbildningarna efter företagens efterfrågan på arbetskraft varför det är viktigt med en god
kontakt med lokala näringsidkare.
Personer som står långt från arbetsmarknaden ska
kunna få relevant stöd från kommunen i samverkan
med Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Nyföretagarcentrum. Krav ska
ställas på de som uppbär försörjningsstöd.
Samhället ska ta tillvara den resurs som flyktingar
och invandrare utgör. En merit som ofta glöms bort
är flerspråkigheten. Att lära sig det svenska språket
och förstå hur vårt samhälle fungerar är nödvändigt
för integration och delaktighet. Kommunen måste
bli bättre på att ta hjälp av civilsamhället för integration genom läxläsning, språkträning och olika
fritidsverksamheter. Sommarskola och feriepraktik
ska erbjudas alla nyanlända ungdomar som behöver.

Lasse Reuterberg, Sjöängen, nr 10 på valsedeln,
ledamot i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
samt nämndeman i Södertörns Tingsrätt.
Hjärtefråga:
Att få fler i arbete är den kanske viktigaste utmaningen vårt samhället har idag. Att motivera ungdomar att läsa vidare eller satsa på ett yrke är för de
flesta en självklarhet, men inte för alla.
För att nå dessa ungdomar i tid krävs samordnade
insatser som startar redan i förskolan och sedan
följer barnet hela vägen genom grundskolan till
gymnasiet. När ungdomen väl är där ska kommunen
erbjuda relevanta utbildningar som passar även
den som är skoltrött.

Nu jobbar vi särskilt för:
• Stärka arbetet mot kränkningar och psykisk ohälsa.
• Fler lärare och lärarassistenter även på gymnasiet.
• Aktiv samverkan mellan gymnasiet och näringslivet.
• Sommarjobbsgaranti för gymnasieelever.
• Bättre integration av nyanlända.
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Näringsliv

Företagande är viktigt och bygger på ett attraktivt
näringslivsklimat. Det är i de små företagen som
flest arbetstillfällen skapas. Arbetsplatskvoten, det
vill säga antalet arbetstillfällen i förhållande till
antalet invånare i arbetsför ålder, är extremt låg i
Skogås och Trångsund.
Etablering av nya företag ska bland annat stimuleras
genom att lämpliga markområden används för
industriell och kommersiell verksamhet. Våra
verksamhetsområden skulle med fördel kunna
förtätas genom att fler företag delar på mark och
byggnader.
I östra Huddinge finns många småföretagare som
skulle behöva bättre stöd från kommunen och
möjlighet till mötesplatser där man kan få råd, stöd
och samutnyttja resurser inom bokföring, revision,
marknadsföring och lager.

Patrik Willingstam, Skogås, nr 4 på valsedeln,
ledamot i kommunfullmäktige, Huge Bostäder AB
samt vice ordförande i näringslivsberedningen.

Våra lokala centrumanläggningar som ägs av Huge
Bostäder AB ska vara välskötta för att ge den lokala
servicen och företagarna bra förutsättningar.

Hjärtefråga: Jag vill bidra till att göra våra
områden så bra som möjligt att leva i, där våra barn
går i skolan och spenderar sin fritid.

Nu jobbar vi särskilt för:
• Rusta upp våra centrumanläggningar.
• Fler arbetsplatser i Skogås och Trångsund så att fler slipper pendla.
• Verksamhetslokaler i bottenvåningar vid nybyggnation av flerfamiljshus.
• Mötesplatser för lokala entreprenörer även i vår kommundel.
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Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel är två prioriterade frågor. Ett
tryggt samhälle är rent och snyggt och klotter hör
inte hemma i vår kommun. Att man vågar vistas utomhus dygnets alla timmar gör att man får tillgång
till verksamheter, anläggningar och annan service.
Vi ser att kriminaliteten ökar i vårt samhälle. Platser som förut var trygga är numera otrygga, speciellt sena kvällar och nätter. Det gäller framför allt
Trångsunds och Skogås centrum och pendeltågsstationerna där det har förekommit flera rån och
knarkförsäljningen sker öppet mitt på ljusan dagen.
Vi har redan ett bra samarbete mellan kommunen,
polisen, räddningstjänsten och vissa fastighetsägare
och har en bra lägesbild över tryggheten i kommunen.
Men det kan alltid bli bättre och vi skulle behöva
involvera fler aktörer som näringslivet, föreningslivet,
fler fastighetsägare och regionen.

Marcus Jillehed, Trångsund nr 5 på valsedeln,
ersättare i kommunfullmäktige, tidigare ledamot i
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
Hjärtefråga:
En ny fritidsgård för unga i Trångsund. Det är allt
fler unga som dras in i kriminalitet. Vi behöver göra
allt vi kan för att bryta denna trend och ett verktyg
är ett ställe där ungdomarna kan vara som erbjuder
fritidsaktiviteter, läxhjälp och möjlighet att träffa
andra ungdomar. Det skulle vara kul om man även
kunde ha aktiviteter för äldre i samma lokaler för
att öka förståelsen mellan generationerna.

Bra belysning och röjning av sly är viktigt för den
upplevda tryggheten liksom grannstödsbilen, nattvandrare och socialt förebyggande arbete.
Trygghetskameror är ett viktigt komplement som
nu kommer på plats i våra centrum. Övervakningskameror enbart löser givetvis inte alla problem,
men är en viktig pusselbit. Kamerorna skapar inte
enbart trygghet genom att filma lagöverträdelser,
utan skapar trygghet då kamerorna får de kriminella att flytta sin ljusskygga verksamhet bort från de
övervakade områdena – bort från ställen där våra
unga och äldre passerar dagligen

Lars Andersson, Drevviksstrand, nr 23 på valsedeln,
ersättare i trygghets- och delaktighetsberedningen.
Hjärtefråga: Att vår del av kommunen får ett
bättre anseende till exempel genom att alla pendeltåg stannar här, att det finns tjusiga lägenheter
att flytta till efter villan och att våra centrum är
välskötta och attraktiva att handla i.

Nu jobbar vi särskilt för:
• Tidigt förebyggande arbete mot missbruk och kriminalitet.
• Trygghetskameror på fler platser.
• Fler trygghetsvärdar som komplement till ordningsvakter.
• Bättre stöd och uppmuntran till ideella nattvandrare.
• Fortsatt bidrag till Grannstödsbilen.
• Platssamverkan mellan kommunen, fastighetsägare och näringsliv i Skogås centrum.
• Utöka feriepraktiksatsningen ”Unga för orten” även till Trångsund.
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Social omsorg och förebyggande arbete

Tidiga förebyggande insatser mot missbruk, våld i
nära relationer och psykisk ohälsa är viktigt liksom
tillsyn av serverings- och försäljningsställen för
alkohol och tobak.
Kommunen måste ta tag i problemen direkt då de
uppstår och erbjuda stöd tills de problem den
enskilde har är lösta.
Det är viktigt att individ- och familjeomsorgen
samarbetar med andra aktörer och verksamheter
som barnomsorgen, föreningslivet, polisen, psykiatrin,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Förstärkta familjecentraler med uppsökande familjerådgivning och utbildning för föräldrar med barn
i alla åldrar är bra verksamheter som förebygger
problem längre fram och främjar goda familjerelationer.
Den som vill sluta med missbruk eller hoppa av ett
kriminellt liv ska få bra hjälp och stöd.

Cecilia Nordin, Skogås, nr 3 på valsedeln,
ledamot i socialnämnden och ersättare i kommittén
för arvodes- och partistödsfrågor.
Hjärtefråga: Idrottsföreningarna i östra kommundelen ska få träningstider här, för att fortsatt
kunna utöva sin idrott. När vi blir egen kommun
bygger vi en ny simhall i Skogås!

Nu jobbar vi särskilt för:
• Få tillbaka träffpunkten ”Stigen” i Skogås för personer inom socialpsykiatrin.
• Fler fältassistenter i Förebyggarteamet som jobbar med ungdomarna både i skolan
och ute på kvällarna.
• Permanenta avhopparverksamheten med stöd för alla som behöver.
• Föräldrarådgivare på alla skolor med utbildning och stöd till föräldrar.
• Långsiktigt stöd till kvinno- och ungdomsjourerna.
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Klimat, stadsmiljö och bygglov

Drevvikenpartiet vill värna naturen genom energieffektiva lokaler, ekologiska livsmedel och giftfria material i kommunens verksamheter. Genom
samordnad varudistribution till kommunens
verksamheter har vi lyckats minska utsläppen rejält.
Vi vill även underlätta för invånare och företagare att
ta vara på naturliga energikällor såsom sol-, vindoch vattenkraft.
Närheten till naturen och våra naturreservat är
mycket viktig för folkhälsan och skapar goda möjligheter för ett rikt friluftsliv. Det ska vara lätt att
ta sig ut i naturen och naturbete ska uppmuntras.
Röjning av vattenväxter är särskilt angelägen vid
våra badstränder. Vi måste fortsätta och gärna snabba
på det framgångsrika arbetet för bättre vattenkvalitet i våra sjöar och vattendrag.
Nya bostäder ska omfatta såväl flerbostadshus som
radhus och villor. Olika typer av upplåtelseformer
ska förekomma och en upplåtelseform ska inte få
dominera ett område.
Samlingslokaler och verksamhetslokaler bör finnas
i bostadsområdena så att de blir levande. Attraktivitet och miljömedvetenhet skapas genom utformning, färg, form och läge samt genom att bygga
antingen naturnära eller med väl tilltagna grönytor.
Att bygga kollektivtrafiknära och på höjden är att
föredra framför att bygga i grönområden.
Vi vill anpassa bostadspolitiken till att omfatta
samtliga åldersgrupper så att man ska ha möjlighet
att kunna bo kvar i sitt lokala område.

Thomas Hanbo, Fållan, nr 6 på valsedeln,
nämndeman i Södertörns Tingsrätt, ledamot i
klimat- och stadsmiljönämnden samt i bygglovsoch tillsynsnämnden.
Hjärtefråga: Ungdomarnas skolgång och vikten av
att man klarar sig genom skoltiden med godkända
betyg. Jag träffar ju på de som misslyckades i Tingsrätten, tyvärr.

Henrik Bruhn, Drevviksstrand, nr 13 på valsedeln,
ersättare i klimat- och stadsmiljönämnden.
Hjärtefråga: Att få bort klotter i tunnlar och utmed pendeln samt att hålla kommunens sjöar i allmänhet och Drevviken i synnerhet vid god hälsa.

Nu jobbar vi särskilt för:
• Fortsätta aluminiumfällningen för lägre fosforhalter i våra sjöar.
• Bättre gatuunderhåll, både akuta åtgärder och på lång sikt.
• Fler infartsparkeringar.
• Öppna upp återvinningscentralerna så vi slipper sopdumpning i naturen.
• Rusta upp våra centrum och satsa mer på planteringar och utsmyckning.
• Förtätning med hänsyn till grannar och natur.
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Kultur och fritid

I vår stressade vardag är möjligheten till en stimulerande och avkopplande fritid viktig. Kultur och
föreningsliv är grunden för ett bra och levande samhälle.
En stimulerande fritid innefattar för många att
delta i idrott, både lagsporter och individuellt.
Därför är möjlighet till idrott viktig och vi vill
underlätta för invånare och föreningar så mycket
som möjligt.
Kultur ska vara ett naturligt inslag i skolarbetet,
både att lära känna sin egen och andras. Det är viktigt att bevara kulturella traditioner och det är samtidigt utvecklande att ta del av nya kulturer. Föreningskunskap i skolan är en del av demokratiarbetet.
Fritidsgårdarna är alla viktiga mötesplatser för våra
ungdomar och vi ser gärna att man blandar åldrarna och att man på så sätt använder lokalerna på
bästa sätt. Lekplatser och parker är också viktiga för
social samvaro och för folkhälsan
Det ska finnas utegym och preparerade samt belysta
motionsspår, rekreations- och vandringsområden,
välutrustade badplatser, skyltade cykelvägar, spontanidrottsplatser samt hundbadplatser och hundrastgårdar i alla kommundelar.

Ingalill Söderberg, Sjöängen, nr 1 på valsedeln,
kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor,
demokrati och folkhälsa, vice ordförande i kulturoch fritidsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen.
Hjärtefråga:
Bättre samverkan mellan kommun och föreningsliv. Kommunen kan och bör inte göra allt.

Nu jobbar vi särskilt för:
• En tillfällig biblioteksverksamhet i Trångsund tills vi får tillbaka ett permanent bibliotek.
• Bättre förutsättningar för idrotten i östra Huddinge där lokala föreningar ska få förtur
till tider i hallar med adekvat utrustning.
• Nya lokaler för fritidsgården Rockville i Trångsund med plats för mer än musik.
• En ny BMX-park som ersättning för den som revs vid Beatebergsskolan.
• Belysning i spåret längs Drevviken.
• En till 11-spelsplan vid Nytorps mosse.
• Fotbollsplan i Länna.
• Lokaler för föreningslivet med samlingslokal i Länna.
• Utveckla och rusta upp Stortorpsparken i samverkan med bygdegårdsföreningen.
• En permanent konsthall i Östra gymnasiet i samverkan mellan skolan och kulturföreningar.
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Funktionshinder och äldreomsorg

För att få en mer effektiv omsorg och för att ingen
ska behöva hamna mellan stolarna är det viktigt att
samarbetet mellan regionen och kommunen fungerar
och att ansvarsfördelningen är tydlig.
För våra äldre måste det finnas fler olika boendealternativ såsom mellanboende, trygghetsboende,
seniorbostäder och äldreboenden. Åldersblandning genom att bygga ihop äldreboenden med förskola eller ungdomsbostäder är bra och man kan då
samutnyttja gemensamhetslokaler och matsalar.
Det ska finnas en valfrihet när det gäller hemtjänst,
äldreboenden, daglig verksamhet och annat. De
som i sitt arbete hjälper boende med tillagning av
mat, ska ha genomgått en grundkurs i matlagning.
Tillgängligheten är viktig i alla sammanhang och
underlättar inte bara funktionshindrade utan även
för de med exempelvis barnvagnar. Bra belysning
och tydlighet i kommunens information på skyltar,
tryckt material och digitalt är också viktigt för att
öka tillgängligheten.

Kerstin Lindh, Skogås, nr 28 på valsedeln och
vår äldsta kandidat, ledamot i Huddinges funktionshinderråd.
Hjärtefråga: Kommundelning

Nu jobbar vi särskilt för:
• Representanter från funktionshindrades organisationer tas med redan på planeringsstadiet vid utformningen av nya verksamheter och bostadsområden.
• Bra stöd för alla typer av funktionshinder - det finns många och alla är inte synliga.
• Utöka boendealternativen service-, trygghets- och äldreboende och snabba upp
etableringen.
• Hemtjänstpersonal ska förstå och tala svenska.
• Samma personal alltid ska komma till hemtjänsttagaren. Ingen ska behöva ta emot 14
olika personer på lika många dagar.
• Generösare scheman så att hemtjänstpersonalen kan få en marginal mellan olika
besök.
• Fristående kontrollanter som via hembesök säkerställer att tjänsterna utförs som
avtalat och är väl avvägda enligt hemtjänsttagarens behov.
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Länna

Våra villaområden är inklämda vid två stora sjöar
och natur åt alla håll och kanter, men ändå 15–20
minuter från Stockholms centralstation. Närhet till
skogspromenader, bad, löpspår, shopping. Finns väl
inte så mycket mer att önska? Jodå.
Frågan om ombyggnationen av en av våra avfarter,
Skogås-avfarten måste få fart, det är en skamligt ful
trafikplats till ett så fint område.
För er som inte vet om det så kan jag tala om att
planen på att bygga om denna, med lite livsmedelsförsäljning, kontor och allmänt upplyft har levt nu
i cirka 20 år utan att komma någon som helst vart.
Ni har väl inte missat hur nära vi bor en av Stockholms bästa löparspår och på vintern ett av de längsta konstsnöspåren för längdskidor, både skate och
klassiskt i Sverige. Ågesta friluftsområde ligger i
östra delen av Huddinge kommun men driftas av
Stockholm som äger marken. Och det med bravur.
Man kommer med lätthet till Ågesta via syd-östra
delen av Magelungen, Karlsborgsleden. Testa om ni
inte redan gjort det. Här har vi också lite att förbättra, accessen från vår sida borde förbättras. Tänk
snälla på hastigheten när ni kör genom området
bara, det är 30km/tim över Lyckåsen och Nordvästra Länna-området, så med avsaknad av trottoarer
krävs extra försiktighet.

Jonas Andersson Länna, nr 11 på valsedeln,
ledamot i bolagsstyrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter AB.
Hjärtefråga: Större byggrätter samt VA och nya
vägar i Nordvästra Länna och Lyckåsen.

I Länna jobbar Drevvikenpartiet särskilt för:
• Bättre bussförbindelser, direktbuss till Gullmarsplan.
• En idrottshall och en fullstor fotbollsplan.
• Möteslokal för invånarna och föreningslivet.
• Att den beslutade nya badplatsen i Magelungens sydöstra del, Linatorpsbadet,
kommer på plats. Den kommer även att vara till glädje för de som bor i södra
Skogås och Trångsund. Hur svårt kan det va?!
• Gång- och cykelväg längs Magelungen till Ågesta.
• Bättre samverkan över kommungränsen till Haninge/Vega
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Vidja
Vidja/Ågesta är ett vackert område med tidigare fritidshus som nu är under omvandling. Etapp 1 är klar
och nu pågår utbyggnad av vägar, vatten och avlopp
i etapp 2.
Vis av erfarenhet av omvandlingen av motsvarande
områden i Högmora och Gladö kvarn kan vi förvänta
oss en betydligt större inflyttning än vad som först var
planerat. Byggherrar har satt i system att köpa upp
villatomter och bygga flera parhus och Attefallshus.
Det här ställer till problem för dimensioneringen av
el, vatten och avlopp men också för planeringen av
förskolor, skolor och annan kommunal service.
Drevvikenpartiet har länge påtalat behovet av en förskola och skola i Vidja och nu finns det i planen, även
om det är långt fram.
Vi är också de enda parti som påtalat den låga turtätheten på bussen och vi tjatar om att den planerade
gång- och cykelvägen längs Vidjavägen måste komma
till stånd.

I Vidja/Ågesta jobbar Drevvikenpartiet särskilt för:
• Tätare bussförbindelser.
• Förskola och skola.
• Möteslokal för invånarna och föreningslivet.
• Gång- och cykelväg längs Vidjavägen.
• Gång- och cykelväg längs Magelungen till Skogås.

Just nu har vi ingen förtroendevald som bor i Vidja.
Vi hoppas att du eller någon av våra medlemmar som
bor i Vidja vill åta sig ett förtroendeuppdrag efter valet.
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Stortorp

Stortorp är ett lugnt och trivsamt område med
närhet till det mesta som natur, strövområden,
vatten, kollektivtrafik, centrum och andra viktiga
samhällsfuntioner. Här finns också vår kommundels enda ishall samt både bygdegård och folkpark.
Pia flyttade till Stortorp i början av 2012 och älskade
området från första stund. Det skapades dock
snart en frustration då de vid flera tillfällen blev
hänvisade till centrala Huddinge, en resa på minst
45 minter med kollektiva färdmedel. Exempelvis
blev sonen hänvisad till musikskolan i Huddinge
centrum och det kändes väldigt långt för en
10-åring som tidigare hade haft gångavstånd.
Hon älskar djur och natur vilket gjorde att hon
snabbt bekantade sig med alla fina promenadstråk
och naturreservat och blev förvånad över att det
inte fanns en enda hundrastgård i närområdet och
mycket bristfälligt med papperskorgar att slänga
skräp och påsar i.
Detta gjorde att hon valde att engagera sig politiskt och med möjlighet att påverka utvecklingen
i vår del av kommunen. Tidigare i år fick hon så
premiärpromenera med hunden till den sprillans
nya hundrastgården som Drevikenpartiet har varit
med om att ta fram.
Lars är en välkänd profil i Stortorp sedan många
år. Han valde att engagera sig i Drevvikenpartiet
för att vi vill levandegöra demokrati för invånarna
och inte minst se till att kommunens verksamhet
bedrivs rationellt och ekonomiskt.
Han är främst intresserad av olika möjligheter
att bekämpa den ökande ungdomsbrottsligheten.

Pia Berggren, Stortorp, nr 8 på valsedeln,
tidigare ersättare i grundskolenämnden.
Hjärtefråga: Det finns stora möjligheter att vara
med och påverka vår närmiljö genom att engagera
sig politiskt – testa du med!

Lars Slättås, Stortorp, nr 9 på valsedeln,
nämndeman i Södertörns Tingsrätt.
Hjärtefråga: Att alla krafter som socialnämnd, skola,
polis och domstol samarbetar för att ungdomar framåt
ska undvika den gängkriminalitet som annars hotar
att sprida ut sig.

I Stortorp jobbar Drevvikenpartiet särskilt för:
• Fler omklädningsrum i Stortorpshallen.
• Bättre vägunderhåll.
• Förtätning med hänsyn till grannar och grönområden.
• Utveckla och rusta upp Stortorpsparken.
• Bättre samverkan över kommungränsen till Stockholm/Farsta.
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Därför ska du rösta på Drevvikenpartiet

Tvärförbindelse Södertörn, en motorväg
mellan Jordbro och Vårby.

På grund av de stora infrastruktursatsningarna Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn kommer majoriteten
av kommunens satsningar att hamna i Flemingsberg, Kungens kurva och centrala Huddinge under en lång tid
framöver. Drevvikenpartiet säger aldrig nej till utveckling och satsningar i andra delar av kommunen men vi
inser också att resurser och engagemang riskerar att inte räcka till för vår östra del av kommunen.
Om inte Drevvikenpartiet fanns skulle det se ännu värre ut.
Vi är garanten för utveckling även i Skogås, Länna, Trångsund, och Vidja.
Vi påpekar alltid i alla nämnder att även våra kommundelar behöver arbetsplatser,
bostäder, parker, lekplatser, fritidsverksamheter och kommunal service.

Med ditt stöd i valet kan vår röst för östra Huddinge bli ännu starkare!

Familjedag i Stortorpsparken
Söndag den 21 augusti kl 12.00-16.00
Lyckohjul, popcorn, korv, fika och
underhållning för hela familjen

www.drevvikenpartiet.se info@drevvikenpartiet.se

