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Älvsjö med kringliggande närområden står inför stora möjligheter och
utmaningar framöver.
I början av februari meddelade Sverigeförhandlingen att planerna på
tunnelbana till Älvsjö samt byggandet av Spårväg Syd går vidare till
förhandlingar med sökande parter. Det kommer att få stor betydelse för Älvsjö.
Tillsammans med planerat byggande av nya bostäder kommer detta att göra
Älvsjö till en av Stockholms växande delar och ett nav i Söderorts tillväxt.
"Älvsjöstaden" är redan ett begrepp som en del av detta. Därtill inrättas ett
nytt naturreservat, västra Älvsjöskogen, som dels behöver vårdas och bevaras,
men också kunna utnyttjas och vara tillgängligt för alla nya boende i området.
Det är många aktörer inblandade i ett växande Älvsjö. Tillväxten i Älvsjö
sträcker sig långt utanför stadsdelsnämndens område, ansvar och kompetens.
Därför bör Stockholms stad lägga särskild vikt vid att samordna och styra
pågående arbeten så att utfallet blir så bra som möjligt. Det är viktigt att det
helhetsgrepp som behöver tas runt Älvsjö inkluderar hänsyn till en eventuell
ny tunnelbanesträckning.
Samtidigt finns det problem och utmaningar i Älvsjö som borde tas med i
övervägandena och förhoppningsvis "byggas bort"; ett trafikerat och
svårtillgängligt centrum, en barriär till östra sidan av järnvägen där tusentals
nya bostäder planeras, eskalerande social orolighet och missbruk,
Älvsjövägens trafikproblematik och framtida vara eller icke varande samt
Solbergas och Örby Slotts "avklippta" lägen.
Det går inte att bygga en sak i taget, bortkopplat från helheten. Nu när det
händer mycket på en och samma gång i en stadsdel behöver alla delar
samordnas och det bör ske från centralt håll i staden. Mycket byggnationer är
redan igång, andra planeras de kommande åren.
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Lyckas Stockholms stad att hålla ihop detta rätt och dra nytta av respektive
projekt, kommer Älvsjöområdet bli en fantastisk plats att bo, verka och utöva
sin fritid i.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd:
1. Hur sälerställer borgarrådet att det tas ett helhetsgrepp kring all
byggnation i Älvsjö inkluderande aspekten med sociala problem?
2. Hur kan allmänheten få ta del av hur staden tänker sig att Älvsjö som
helhet kommer att utvecklas de närmsta åren och därmed se ut i
framtiden?
Stockholms den 30 mars 2016

Johan Nilsson

