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§ 1 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 2 Val av justerare och tid för justering
Till justerare utsågs ordföranden Inger Sjöberg och vice
ordföranden Stig Åström. Justering sker onsdag 4 juni.
§ 3 Anmälan av protokollet från förra mötet
Protokollet från rådets möte den 12 maj 2014 anmäldes och lades
till handlingarna.
§ 4 Dagens gäst: Stefan Karlsson från Atrium Ljungberg
Stefan Karlsson, floor manager hos fastighetsägaren Atrium
Ljungberg, berättade om sådant som är aktuellt i Farsta Centrum:


Atrium stöttar nybildade föreningen Ung & Stolt som hjälper
unga bort från kriminalitet och droger. Samarbetet är mycket
positivt – föreningen har bidragit till att det nu är färre stölder
och bråk i centrum. Tanken är också att unga som är
engagerade i föreningen ska kunna fungera som områdesvärdar
i centrum. Ett reportage kommer framöver i Mitt i Söderort.



En större ombyggnad planeras på det nedre planet vid Hemköp
och Systemet för att skapa en mer öppen planlösning. Rullbanden där ska tas bort och ersättas med rulltrappor, som
kommer upp vid informationsdisken i gatuplanet. Samtidigt
byts hissarna ut. Rådet påpekade att rullband kan vara bra för
personer med rullatorer och andra som har svårare att använda
rulltrappa.



Nya ICA Kvantum har blivit en succé för handlaren.

Rådet tog upp följande frågor, varav några som rör parkeringsfrågor är påminnelser om sådant rådet har tagit upp tidigare:
 Handikapplatserna vid Storforsplan behöver målas om –
markeringarna på asfalten har nötts bort och där står ofta bilar
som saknar tillstånd. (Tidigare önskemål.)
 Parkeringen vid Storforsplan behöver märkas upp med
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bokstäver på skyltar så att det är lätt att hitta tillbaka till en
parkerad bil. (Tidigare önskemål.)
 Skyltar om 30 km/tim vid infart till parkering behöver sättas
upp. (Tidigare önskemål.)
 På parkeringsytan under Farstaplan finns tre platser som bör
göras om till handikapplatser.
 På parkeringen i gatuplan vid Farstaplan behövs minst fyra nya
handikapplatser, och den plats som finns behöver skyltas.
 Parkeringarna behöver bevakas bättre – många platser är
upptagna långt innan affärerna öppnar på morgnarna trots att
parkeringarna bara är avsedda för affärernas kunder.
 Det är önskvärt med en elektronikaffär i centrum. Stefan
svarade att det är svårt att ordna eftersom de större kedjorna vill
ha möjlighet till stora volymer om de ska etablera sig.
 Bänkarna utanför vårdcentralen vid Munkforsplan behöver
placeras ut igen, så att äldre som väntar på färdtjänst har
någonstans att sitta. Stefan svarade att vårdcentralen för någon
vecka sedan flyttade sin entré till port nr 33 och där finns både
bänkar och en lång hylla att sitta på.
 I den nya delen, utanför Silveroasen och Subway, behövs
halkband på de sluttande golven.
 Cyklar står parkerade lite överallt och gör det svårt att ta sig
fram – det behövs fler cykelställ.
 Rådet tog även upp ett par saker som gäller torget och därmed
är trafikkontorets ansvar: den utlovade upprustningen av de
slitna bänkarna och ojämnheterna i gatstensbeläggningen, där
en dam nyligen ramlade och skadade sig illa.
 Cykling är inte tillåten på torget men detta behöver skyltas
tydligare. Stefan berättade att Atrium pratar med både polis och
brandmyndighet om möjligheten att stänga av torget tydligare
för att förhindra bilkörning och markera att cykling inte är
tillåten.
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Rådet tackade för all information. Stefan återkommer gärna tillbaka
framöver när det finns mer konkreta planer för ombyggnaden i
nedre hallen.
Rådet bad sekreteraren att skicka protokollet från detta möte till
ledningen för Atrium Ljungberg för kännedom.
§ 5 Ärenden till nämndsammanträdet den 12 juni
Ärende nr 5: Fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 7: Årsrapport 2013 Farsta stadsdelsnämnd – yttrande
över Stadsrevisionens rapport
Rådet hade inga synpunkter.
Ärende nr 8: Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2014
Rådet hade inga synpunkter.
§ 6 Information från förvaltningen
Från föregående sammanträde:
a) Maten i restaurangen på Edö
Frågan kommer att tas upp vid chefsmöte imorgon.
b) Möjligt för rådet att presentera sig på Edö i höst?
Frågan kommer att tas upp vid chefsmöte imorgon.
c) Studiebesöket på Veckobo – anmälningar
Det bestämdes att båda datum hålls öppna fram till rådets
nästa möte den 18 augusti, eftersom det är svårt att veta så
långt i förväg vilken av de föreslagna dagarna som passar.
d) Samråd om studentbostäder inte annonserat?
Förvaltningen har brevledes informerat rådet om att samrådet
annonserades i tidningen Mitt i Söderort den 25 mars.
Balanslistan över rådets frågor, besök och liknande gicks igenom
och uppdaterades – se bilaga.
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§ 7 Övriga frågor
Innehållet i den folder som ska informera om rådet fastställdes
enligt förvaltningens förslag. Gruppfoto till framsidan tas vid
nästa möte den 18 augusti, då fyllnadsvalet är avklarat och alla
förhoppningsvis har möjlighet att delta.
Berit Johansson berättade att hon har kontaktat utbildningsförvaltningen och att de tycker att det är en utmärkt idé att ge
pensionärer möjlighet att äta lunch i skolmatsalarna. Dock är det
upp till respektive rektor att avgöra om det är praktiskt möjligt.
Rådet bestämde att var och en undersöker intresset för detta i sina
föreningar – till exempel genom en blänkare i det lokala
medlemsbladet – innan man gör en förfrågan till berörda rektorer.
§ 8 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet och alla önskade varandra en skön
sommar.
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