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- En tidning i tidningen från Drevvikenpartiet -

Ett lyft för västra Skogås

Området kring Sjötorpsparken och längs
med Österleden får sig ett lyft, med cirka 260
nya bostäder och en ny förskola. Detaljplanen är beslutad och bygget kan sätta igång
nästa år.

Två av Drevvikenpartiets
Drevvikenpartiet har 19 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. Partiet bestämmer själva vad
Du är vår yngsta förtroendevalda, vad har man bygga en hiss på utsidan av huset. Jag
du för uppdrag?
tycker att det är viktigt att Rockville får vara
Jag är ersättare i socialnämnden.
kvar då de gör ett så bra arbete.

Planerade bostäder vid Storvretsvägen. Bild från Akelius

Känns det som att ålder är ett hinder för Något annat som Drevvikenpartiet driver är
att alla gymnasieungdomar som vill ska få
att engagera sig politiskt?
Det kan vara svårt ibland eftersom en del ord sommarjobb i kommunen.
kan vara svåra att förstå. Men jag känner mig
trygg i att jag alltid kan fråga om det är något
jag undrar över, antingen under själva socialnämndsmötet eller under våra förmöten tillsammans med de andra partierna.

Sjötorpsparken, som fått namnet Matteparken, är nyligen upprustad och väldigt uppskattad av de boende i närområdet. Tillskottet av bostäder är välkommet och kommer
att ge mer liv och öka tryggheten för området. Där byggs dessutom de allra första rad- Vad fick dig att gå med Drevvikenpartiet?
Jag gick med för att jag tyckte det var intreshusen i västra Skogås.
sant med lokal politik då det känns lättare att
påverka och man kan se problem och resultat
lite mer konkret. Jag har under tiden i partiet förstått att nästan allt i våra närområden
handlar om politik.

Planerade bostäder vid Österleden. Bild från Twara

Inte nog med detta. Det planeras också en
förtätning med nya bostäder vid Vallhornsvägen i södra Skogås och Sjötorpsskolan har
fått en ny byggnad istället för den tillfälliga
paviljongen. Där ska nu bli plats för 400 elever
i årskurs F-6. Skolgården har också rustats upp.

Kan du nämna någon fråga som partiet
driver för våra ungdomar?
En fråga som jag tycker är viktig är att hitta en ny lokal för ungdomsgården Rockville.
Rockville är en musikinriktad fritidsgård med
duktig och kunnig personal som brinner för
musik. Det är en trygg plats för ungdomar att
umgås på. Jag har själv gått dit i många år och
har trivts superbra. Men byggnaden i Trångsund som Rockville har är inte tillgänglighetsanpassad och det måste den vara. Antingen
behöver Rockville hitta en ny lokal eller så får

Ellen Reuterberg på trädäcket vid Sjöängsbadet. Med
sina 21 år är hon partiets yngsta förtroendevalda.

Är du ung och intresserad av politik?
Välkommen till Drevvikenpartiet!
Sjötorpsskolans nya byggnad och rustade skolgård.
Bild från Huddinge Samhällsfastigheter AB

Den nya förskolan, som ska ersätta gamla
Svalan, ska bli dubbelt så stor men planeras
att stå på plats först år 2030 på grund av bristande barnunderlag. Det tycker vi i Drevvikenpartiet är alldeles för lång väntan, speciellt
med tanke på att det nu bara är en grushög
på platsen. Vi ser gärna att platsen används
till en temporär hundrastgård, pocket-park,
infartsparkering eller plats för food-trucks i
väntan på den nya fina förskolan.

Många av kommunens frågor och uppdrag
påverkar dig som är ung, både idag men
också i framtiden. Vi i Drevvikenpartiet
jobbar enbart lokalt och styrs inte av ett parti på riksnivå. Hos oss får du utforma din
egen politik tillsammans med övriga medlemmar! Vi behöver dig som är ung och dina
perspektiv. Då kan vi göra kommunen till
en bättre plats för dig och dina kompisar.
Politik är inte krångligt och
det vill vi gärna visa dig. Så
skanna QR koden och bli
medlem idag så startar vi en
politisk resa tillsammans!
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Skogås - Trångsund - Länna - Vidja
- Drevvikenpartiet, din lokala röst -

ansikten i lokalpolitiken
vi tycker i olika frågor och styrs inte av något riksparti.
Här får du möta vår mest erfarna och vår yngsta förtroendevalda, Kerstin
Lindh och Ellen Reuterberg.

Cykelfynd vid Vreten

Behöver du en ny cykel? Rädda en, använd
en och gör en insats för miljön! Vid gamla
Vreten i Entré Skogås har Cykellagret
en återvinning för begagnade cyklar.
Perfekt för att hitta ett fynd, nära och bra.

Du är vår mest rutinerade medlem med
en lång lista av uppdrag. Vad har varit
mest givande?
Det var onekligen perioden som nämndeman. Jag blev medveten om att det finns
många olika slag av brottslighet och att den
finns på alla nivåer i samhället.
Varför gick du med Drevvikenpartiet?
Jag flyttade till Skogås 1969 och tyckte redan
då att Huddinges östra kommundel borde
höra antingen till Haninge eller Stockholm.
När förslaget att göra en egen kommun av
den östra delen dök upp 1998 hakade jag på
utan betänkligheter.
Kan du nämna några frågor partiet driver
för våra äldre?
Partiets mål är att åstadkomma bästa möjliga villkor för alla, gammal som ung. Vi har
bland annat bidragit till att det nu finns planer på flera seniorboenden och trygghetsboende i olika delar av kommunen.

Ställ upp valet 2022

Vill du stå med på Drevvikenpartiets
valsedel i valet 2022 för att kunna ta en plats i
kommunfullmäktige, så ska du bli medlem
senast den 30 september.

Nu är det ett år kvar till valet, vad ser du
mest fram emot?
Kerstin Lindh visar utsikten över Österhagen och
Att valarbetet ger Drevvikenpartiet så många Länna från sin balkong i västra Skogås.
mandat att frågan om kommundelning kan
föras med större tyngd.

Hur kan vi göra hösten roligare?
Hösten närmar sig med stormsteg. Hur kan vi göra kommunen roligare när det
blir mörkare ute? Till exempel ska motionsslingan i Trångsund rustas upp så vi
kan röra på oss säkert och tryggt även när det är höst. Men vad finns det mer
vi kan arbeta för? Var kreativ så kanske ditt förslag blir verklighet! Vi lottar ut
friluftsprylar och biobiljetter till de som är med och bidrar med förslag.
Skicka dina bidrag per brev eller e-post senast den 30 september.
Lycka till!

Kontakta oss på Drevvikenpartiet
Post: Tornslingan 15, 142 61 Trångsund
Telefon: 070 879 03 19
E-post: info@drevvikenpartiet.se

Är du intresserad av ett annat uppdrag i en
nämnd, bolagsstyrelse eller beredning så hör
av dig. Det finns alltid någon uppgift för den
som vill engagera sig för lokal politik med
målet att bli en egen kommun för Skogås,
Trångsund, Länna och Vidja.
Anmäl dig med vår QRkod eller via post, e-post,
telefon och sociala medier.

Välkommen!

