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Förbättra närmiljön på Enskedefältet – svar på
medborgarförslag
Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag
från Olga Vaculik.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Chef ekonomi- och stadsmiljöavdelningen

Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom ekonomi- och stadsmiljöavdelningen.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden gav 2005-09-22 förvaltningen i uppdrag att bereda ett
medborgarförslag från Olga Vaculik. Förslagsställaren vill att en
avskjutning av rådjur genomförs samt att parkskötseln förbättras och
dessutom borde en trädspecialist granska tallarna som växer vid
Enskedehöjden.
Förvaltningens synpunkter
Enheten för avskjutning av skadedjur är organiserad inom trafikkontoret.
Förvaltningen har kontaktat skadedjursgruppen som meddelar att det
ständigt pågår en avskjutning av rådjur. När trafikkontoret får
påtryckningar och önskemål om avskjutning, tar de kontakt med
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förvaltningen. Vid denna kontakt fattas beslut om en avskjutning ska
genomföras. Nya rådjur från angränsande områden invandrar, vilket
medför ett behov av regelbunden avskjutning. Några trafikolyckor med
rådjur inblandade i området runt Sockenvägen finns inte registrerat av
trafikkontoret.
Den spanska skogssnigeln även kallad mördarsnigeln är svår att bekämpa.
Stadsträdgårdsmästarens åsikt när det gäller spansk skogssnigel är att
dessa sniglar kommer, oavsett om förvaltningen röjer sly eller inte. Att
rekommendera är att grannar går ut i en gemensam aktion vid upprepade
tillfällen under växtperioden för att begränsa sniglarnas framfart på de
egna tomterna. En kall vinter kan också reducera antalet sniglar.
Förvaltningen håller med om att banvallarna utmed Sockenplans
tunnelbanestation ser ovårdade ut.
Förvaltningen har tillsammans med stadsträdgårdsmästaren gjort en
granskning av tallarna vid Enskedehöjden. Det finns insektsangrepp på
stammarna men dessa gör ingen skada på tallarna. Några svampangrepp
gick inte att upptäcka. Det är ingen fara med tallarna vid Enskedehöjden.
De äldsta är ca 150 år gamla och kan stå i många år till, de är värda all
respekt. Om medborgarna upptäcker att grenar är på väg att släppa är det
angeläget att kontakta förvaltningen så att varken människor eller djur
kommer till skada. Det går aldrig, med all säkerhet att säga, att träd
kommer att klara alla stormar. Tallar står dock mycket säkrare jämfört med
en gran som har ett ytligare rotsystem.
Förvaltningen kommer under våren 2006 att göra en översyn av banvallen
runt omkring Sockenplans tunnelbana och de allmänna områdena vid
Sockenplan, samt att dessa klipps ner så att det blir fint och trivsamt i
området. Förvaltningen avser även att kontakta skadedjursgruppen för en
bedömning om avskjutning av rådjur är aktuell.
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