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1. Kvarteret Månstenen – samråd 5 nov till 17 dec
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på nya bostäder i form av lamellhus längs Kristallvägen och Diamantbacken i kvarteret Månstenen. Husen
beräknas bli fyra våningar höga och innehålla cirka 60 lägenheter. Bebyggelsen uppförs som tre hus för att anpassas till områdets tidstypiska 50-talsmiljö
med hus i park, men framför allt för att behålla den visuella och faktiska kontakten med Solbergaskogen. Husen ska anpassas i skala, material och färgsättning till omkringliggande bebyggelse. Två parkeringsgarage med totalt 47
platser placeras under den föreslagna bebyggelsen. Samrådsmöte hålls den 28
november klockan 18.00 i Solbergaskolans matsal. Planförslaget finns utställt
på Älvsjö Medborgarkontor.
Synpunkter från mötet: Det är få lägenheter i förslaget med tanke på det intrång exploateringen innebär i Solbergaskogen. Skogsdungen i hörnet av Kristallvägen och Diamantbacken blir kvar som naturmark, men den har ingen
kontakt med skogen. Den enda entrén till skogen från detta håll blir grusvägen
upp på berget. Mellan det befintliga och det nya kvarteret blir det inte heller
någon passage. Det behövs fler entréer än grusvägen, bland annat eftersom
hundrastområdet nu är begränsats till denna del av skogen.
2. Förslag om ny utredning av tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö
Nämnden har fått en motion till kommunfullmäktige på remiss. Motionen från
Roger Mogert (S) föreslår att staden gör en ny utredning av en förlängning av
tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö. Motionären anser att förutsättningarna
ändrats på viktiga punkter sedan den senaste utredningen för snart tio år sedan.
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Då ansågs inte markvärdet vara tillräckligt högt i Hagsätra för en tunnelförläggning av spåren, och att en förlängning av tunnelbanan måste samordnas
med en kapacitetsförstärkning för pendeltågen i city. Motionären konstaterar
att dessa förutsättningar nu ändrats genom att Citybanan börjat byggas och
markvärdena stigit i denna del av ytterstaden. Stadsdelsförvaltningen stödjer
förslaget om en ny utredning. Förbättrade kommunikationer är viktigt för att
stärka söderort och få fler arbetsplatser till området.
3. Cykelbana utmed Folkparksvägen – bygget tillfälligt stoppat
Den nya cykelbanan skulle ha blivit klar i höst, men trafikkontoret var missnöjd med kvaliteten på entreprenörens arbete. Bygget är stoppat, avtalet uppsagt och en ny upphandling pågår. Provisoriska anslutningar har gjorts för att
det ska fungera över vintern, därefter startar arbetet igen i vår.
4. Älvsjöskogen – åtgärder inför reservatsbildning
I tertialrapport 2 fanns möjlighet att ansöka om extra medel för åtgärder i befintliga och planerade naturreservat. Stadsdelsnämnden ansökte om 1,4 mkr
och har nu fått besked att stadsledningskontoret kommer att föreslå att vi beviljas 1,2 mkr. Detta kommer framför allt att användas till slyröjning vid entréer, upprustning av rastplatserna, förbättrad dränering av motionsspåret och
friställande av ekar.
5. Bergtorpskärret – förbättrad lekplats
De nya gungorna kommer att placeras inom den befintliga lekplatsen. Det blir
fyra gungor, nya bänkbord och en ny platsbyggd sandlåda. Den här lekplatsytan brukar inte bli översvämmad på samma sätt som stora delar av övriga
parken.
6. Långsjöbadet – nya bryggorna på plats
Två av de tre bryggorna bedömdes vara i dåligt skick och har nu bytts ut till en
kostnad av 300 tkr, vilket bekostas av investeringsbudgeten. De nya bryggorna
är flytbryggor.
7. Övriga frågor
Viktor undrar varför Långbro bollplans nya konstgräsplan är avstängd under
vintern. Enligt idrottsförvaltningen beror det på att endast ett fåtal bollplaner
vinterunderhålls, och de är inte konstgräsplaner.
8. Nästa möte
Onsdag 5 december kl 17.30.

Antecknat av Kajsa Pärke
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