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Svar på skrivelse från Birgitta Holm m.fl.(m)
angående området mellan Svedmyra tunnelbana och
Svedmyraplan

I skrivelsen anges att det finns ett stort engagemang från de
boende runt Enskedevägen och tunnelbanan i Svedmyra.
Skrivelsen tar upp de problem som finns i området med bl.a.
hård belastning av trafik, och med många människor som
skall passera området till och från tunnelbanan, bussar och
till BEA för att handla. Skrivelsen tar även upp att
parkeringsmöjligheterna behöver förbättras i området, att
lekplats för barn i området behövs samt att säkrare vägar för
gångtrafikanter behöver ordnas. Vidare tas i skrivelsen upp
den idé till stadsdelsförnyelseprojekt som väckts bland
boende i Svedmyra och att man vill att förvaltningen tar ett
samlat grepp och gör en helhetslösning på både
trafikproblemet och miljöproblemet runt tunnelbanan och att
förvaltningen gör detta i samarbete med Enskede-Årsta
stadsdelsförvaltning.
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De byggplaner som nu finns för området hanteras av
stadsbyggnadskontoret, markkontoret och trafikkontoret.
Stadsdelsförvaltningens tjänstemän har tagit kontakt med de
tjänstemän på centrala förvaltningar som nu arbetar med
planer för området runt Svedmyraplan. Det gäller i frågor
som rör nybyggnation och trafiksituationen inom såväl
Enskede-Årsta som Farsta stadsdelsnämndsområde. Vi kan
efter dessa kontakter berätta att en konsult har anlitats av
trafikkontoret för att se över trafiksituationen runt
Svedmyraplan inklusive parkering och bussangöring vid
tunnelbanestationen.
Farsta stadsdelsförvaltning kommer att initiera ett möte på
tjänstemannanivå med Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning
för att vi i samarbete skall få till stånd en helhetssyn på
situationen i området vid tunnelbanan och Svedmyraplan.
Detta möte kommer att följas upp med ett medborgarmöte
där tjänstemän från Farsta stadsdelsförvaltning och
Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning samt berörda tjänstemän
från fackförvaltningar deltar.
En arbetsgrupp bestående av boende från området kring
tunnelbanan i Svedmyra har träffat konsulten för den
nybyggnation som planeras vid Domaren 1. De har lämnat
synpunkter på eventuellt minnesmärke, trafiksituationen och
parkmarken vid Domaren 1 och vid tunnelbanan.
Vid de nybyggnationsprojekt som nu är framtagna kan
exploateringsmedel göra investeringar möjliga i området.
Dessa investeringar kan komma att göras i trafikmiljön,
parker och grönområden i omgivningarna. Förvaltningen
bevakar fortlöpande utvecklingen i området. Förvaltningen
har ordnat och kommer att anordna möten med
arbetsgruppen samt övriga boende i området och ansvariga
tjänstemän från fackförvaltningar samt konsulter anlitade av
staden.
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