
Den långa och kalla vintern börjar lida mot sitt slut. Tå-
lamodet hos Huddinges pendlare likaså. Det är bara att 
konstatera att det varit en usel vinter för pendeltågstra-
fiken. När problemen var som värst under några dagar i 
december var det 1700 föreningsminuter per dag. Januari 
och februari har inte varit mycket bättre. 

När pendeltågstrafiken inte fungerar så fungerar inte 
Stockholmsregionen. 30 000 Huddingebor som dagligen 
pendlar från någon av våra fem stationer är beroende av 

pendeltågstrafiken för att få vardagen att 
gå ihop. Pendeltågsproblemen är där-

för i högsta grad Huddingeproblem. 
Problem som måste få sin lösning.

Det är flera parter som bär ansvar 
för att pendelstågstrafiken ska 
fungera. Statliga Trafikverket ansva-
rar för den grundläggande infra-
strukturen, exempelvis spår, växlar 
och signalsystem. SL ansvarar för 

kollektivtrafikutbudet i regionen, MTR driver pendeltågs-
trafiken enligt avtal med SL.

70 % av alla förseningar beror på problem med spår, växlar 
och signalfel - alltså fel som staten via Trafikverket ansvarar 
för. Jag och liberalernas gruppledare i Huddinge, Malin Da-
nielsson, skrev därför brev till Infrastrukturminister Thomas 
Eneroth (S). Vi föreslog att ministern inrättar en kriskom-
mission för pendeltågstrafiken. Vi vill att han samlar alla 
parter som har ett ansvar för pendeltågstrafiken, sätter sig 
ned med dem och tillsammans löser problemen.

Tyvärr fick vi fick vi ett vänligt men tydligt nej från minis-
tern. Trots att Trafikverket ligger inom infrastrukturmi-
nisterns ansvarsområde ville han inte kännas vid något 
ansvar för problemen. Än mindre ta initiativ till lösningar 
annat än allmänna skrivningar beskriva underhållsbehovet 
och skylla på den förra regeringens skattesänkningar. Ing-
et hopp att hämta där för Huddinges frustrerade pendlare. 
Vi ger oss dock inte, vi kommer att fortsätta strida för en 
bättre pendeltågstrafik.

Daniel Dronjak (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Huddinge

Pendelstrulet måste få ett slut
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Huddinge är årets kommun 2018

100 företagsbesök 
på 100 dagar

Ny skola i Segeltorp

Huddinge utsågs till årets kommun på 
fastighetsgalan i februari. Juryn lyfte fram 
att Huddinge knyter sig starkare som en 
central kärna för hela södra Stockholm. 
Bland annat genom alla tusentals arbets-
platser som växer fram i Flemingsberg och 
att Skandinaviens största handels område, 
Kungens kurva, ska bli ett nytt och urbant 
bostadsområde med över 4000 bostäder. 

- Det känns väldigt roligt att Huddinge får 
ta emot den här utmärkelsen. Vi har en 
fantastisk utveckling i hela Huddinge från 
Skogås i öster till Kungens kurva i väster, 
säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrel-
sens ordförande. 
 
Totalt var tre av landets kommuner nomi-
nerade - Huddinge, Solna och Linköping.

 

Huddinges politiker och tjänstemän ska besöka 
100 företag på 100 dagar. Det är en del av kom-
munens arbete med att förbättra företagsklima-
tet i Huddinge. 

– Vi vill höra om företagarnas utmaningar i var-
dagen och vilka förväntningar de har på kommu-
nen samt vilka frågor som de menar att vi behö-
ver prioritera. Vi vill skapa bättre förutsättningar 
för att vara företagare i Huddinge, säger Daniel 
Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Svenskt näringslivs senaste ranking över kom-
munernas företagsklimat visar att Huddinge har 
klättrat 37 placeringar. Kommunen har redan 
börjat besöka företagen och i april ska samtliga 
besök vara genomförda.

Långsjöskolan, som blir en ny skola i Segeltorp, ska byggas intill na-
turreservatet Gömmaren. Skolans utformning kommer att anpassas 
efter omkringliggande område som både har inslag av villabebyg-
gelse men också av många naturvärden. I detaljplanen har träd och 
andra växtligheter bevarats och kringliggande djurliv skonas med 
bland annat ett grodhotell, fågelholkar och fladdermusholkar.

Skolan har redan smygstartat sin verksamhet i Segeltorpsskolans 
lokaler. Skolan planeras att rymma runt 360 elever i årskurserna f-3.

- Det finns ett ökande behov av fler skolplatser i Segeltorp. Långsjö-
skolan har fått flera positiva reaktioner på den verksamhet som de 
bedriver idag, därför känns det kul att de ska få egna lokaler, avslutar 
Jelena Drenjanin (M).

Om detaljplanen inte överklagas beräknas skolan stå färdig 2021.
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Cirka 20 000 nya bostäder planeras i Huddinge kommun till 2030. Kraftigast tillväxt 
visar de tre områdena Flemingsberg, Kungens kurva och centrala Huddinge. Samti-
digt bygger man i Flemingsberg kontor och lokaler för cirka 20 000 nya arbetsplatser. 
Utvecklingen av Flemingsberg innebär att Huddinge knyter sig allt starkare mot söd-
ra Stockholm. Kungens kurva utvecklas från Skandinaviens största handelsplats med 
närmare 30 miljoner besökare per år till en levande stad med drygt 4 000 nya bostä-
der. När Huddinge vandrar in i år 2030 kommer Flemingsberg vara en knutpunkt för 
närmare 600 000 invånare.

Läs nomineringen här!

Huddinges 
företagslimat 
har klättrat 
37 placeringar

Illustration: Tyréns

2Vi i Huddinge - våren 2018

Detta är en bilaga från
Moderaterna i Huddinge



Huddinges skolor klättrar i ranking
I SKL:s senaste mätning mellan landets alla 
kommuner klättrar Huddinge från plats 41 till 
38 av 290 totalt. I rapporten som SKL har sam-
manställt pekar mycket på att kommunerna 
har svårt att anställa behöriga lärare. 

- I Huddinge har vi från politiken valt att prio-
ritera lärarlönerna och det har resulterat i att 
vi har en högre andel behöriga lärare i våra 
skolor än genomsnittet, säger Jelena Drenjanin 
(M), grundskolenämndens ordförande. 

I många delar av landet försämras resulta-
ten i skolan. SKL skriver dock att man         

     

långtgående slutsatser då det ansträngda läget 
är kopplat till lärarbristen och att det tillkom-
mit många nyinvandrade elever. I Huddinge 
fortsätter meritvärdet att öka för elever som är 
födda i Sverige eller som varit i landet mer än 4 
år.

- Samtidigt som det är glädjande att resultaten 
fortsätter öka för de etablerade eleverna ska vi 
inte glömma att vi står inför nya utmaningar. Vi 
har skickliga medarbetare som arbetar inten-
sivt för varje elevs bästa och målet är att alla 
elever ska lyckas med sin skolgång, säger 
Jelena Drenjanin (M).

att Huddinge erbjuder 
de tredje bästa lärarlönerna 

i landet? 

Visste du..

Nya gymnasiet i Flemingsberg namnges efter 
Sveriges första kvinnliga läkare
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Ett nytt gymnasium med inriktning på naturvetenskap 
och life-science ska byggas i Flemingsberg. Skolan ska 
heta Widerströmska gymnasiet efter Sveriges första 
kvinnliga läkare, Karolina Olivia Widerström.
  
- I dessa korridorer och klassrum kommer en del av mor-
gondagens läkare, forskare och entreprenörer att formas. 
Karolina Olivia Widerström är en förebild som passar 
perfekt med skolans inriktning och anda, säger Christina 
Eklund (M), gymnasienämndens ordförande. 

En jury har under en period arbetat fram olika namn-
förslag och även diskuterat potentiella namn med gym-
nasieungdomar under Huddinges skoldialoger. Tidigt i 
processen dök flera kvinnonamn upp.

- Det finns så många kvinnor genom historien som för-
tjänar att lyftas och nu har vi ett unikt tillfälle att få hylla 
en kvinna som har haft stor betydelse för den medicinska 
världen men också för kvinnors rättigheter, det gör mig 
riktigt stolt, fortsätter Christina Eklund (M), gymnasie-
nämndens ordförande

Karolina Olivia Widerström var engagerad i jämställdhets-
frågor som kvinnlig rösträtt och hon arbetade även med 
sexualupplysning och sociala frågor. Hon var aktiv i kvin-
noföreningar och verkade för att kvinnor skulle få samma 
rättigheter som män i yrkesliv och samhälle.

Widerströmska gymnasiet beräknas vara 
färdigt för skolstart hösten 2019.
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Centrala föreningen
(Sjödalen, Fullersta,

Flemingsberg, Stuvsta och
Snättringe)

Love Bergström
lovebergstrom@hotmail.com

073-967 14 46

Västra föreningen
(Segeltorp och Vårby)

Peder Westerlund
peder.westerlund@huddinge.se

073-076 01 01

Östra föreningen
(Trångsund, Skogås

och Länna)

Jennifer Lind
jennifer.lind@huddinge.se

070-670 04 65

Huddinge MUF
Patrik Rahm

huddingemuf@gmail.com

Engagera dig!VILL DU STÖDJA VÅRT ARBETE FÖR ETT ÄNNU BÄTTRE HUDDINGE?
Välkommen som medlem i Nya Moderaterna. Att bli medlem kostar 100 kronor första året.
För att bli medlem och för att få mer information går du in på www.moderat.se/bli-medlem

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK - HUDDINGEMODERATERNA
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Medborgarlöftet 2018
För ett tryggare Huddinge

Varje år utformar Huddinge kommun tillsammans med lokalpolisen i Huddinge och Södertörns brandförsvars-
förbund medborgarlöften som en del av arbetet med att öka tryggheten i kommunen.

Medborgarlöftena formas utifrån trygghetsundersökningar och medborgardialoger som förts tillsammans med 
kommuninvånarna. I några av kommunens områden är den upplevda otryggheten mer påtaglig som i vissa 
parker där brist på ljus och vildvuxna buskage kan bidra till en otrygg miljö. Kommunen rustar därför upp flera 
Huddinges parker för att den offentliga miljön ska bli bättre och kännas trygg oavsett tid på dygnet. 

Några exempel på åtgärder som Huddinge kommun ska genomföra tillsammans med lokalpolisen i Huddinge 
och Södertörns brandförsvarsförbund är fotpatrullerande poliser, fartgupp och kroginspektioner. Nedan har vi 
listat årets medborgarlöften.

Polisen kommer att genomföra helginsats varje fredags- och lördagskväll under minst 30 av årets hel-
ger. Under helginsatsen kommer en grupp poliser patrullera på kollektiva färdmedel, i centrumanlägg-
ningar och i krogmiljö.

Polisen kommer, utöver helginsatsen, fotpatrullera minst en gång i veckan i Flemingsberg, Skogås och 
Vårby. 

Huddinge kommun ska genomföra 70 stycken tillsynsbesök, varav 20 med Polisen, Södertörns Brand-
försvarsförbund eller Skatteverket. 

Huddinge kommun ska genomföra 80 tillsynstillfällen av tobaksförsäljning. 

Södertörns Brandförsvarsförbund ska genomföra 500 hembesök för att berätta om hur du kan göra för 
att förhindra att en brand uppstår samt hur du kan agera om olyckan är framme. 

Huddinge kommun kommer ha regelbunden närvaro på fredagskvällar av socialtjänstens Mobila team 
i kommunens områden där ungdomar befinner sig vid minst 40 tillfällen under året. 

Huddinge kommun ska fortsätta sitt framgångsrika arbete med olovliga bosättningar, genom att mins-
ka antalet på egen mark i förhållande till 2017.

Gemensamt ska Huddinge kommun, Polisen och Södertörnsbrandförsvarsförbund genomföra minst 
åtta trygghetsdialoger samt trygghetsvandringar i olika kommundelar. 
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