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1. Ny representant för S i tvärpolitiska gruppen

Göran Wrene har slutat i stadsdelsnämnden och S har utsett en ny
representant till tvärpolitiska gruppen: Güler Alici. Välkommen!
2. Naturreservat Älvsjöskogen – samrådsmöte 10 juni

I maj kommer tre facknämnder att ta beslut om att förslaget om
Älvsjöskogen ska gå ut på samråd. Det är exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden som
beslutar om detta. Samrådstiden blir 4 juni till 29 augusti och under
denna tid kommer förslaget att finnas utställt på Älvsjö
medborgarkontor. Tisdagen den 10 juni blir det samrådsmöte kl 1820 på medborgarkontoret. Information och handlingar finns här:
http://www.stockholm.se/alvsjoskogen
3. Svar på medborgarförslag om fler odlingslotter
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Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att utöka antalet
odlingslotter i Viktoriaparken. Förslagsställaren står i kö för en
odlingslott hos Viktoriaparkens odlingsförening och vill att fler
odlingslotter skapas på den del av parken som ligger sydväst om
Blackensvägen. Viktoriaparken har arton odlingslotter och är idag
den enda platsen med odlingslotter i Älvsjö stadsdelsområde.
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Förvaltningen är positiv till idén och föreslår att den utökade
odlingsytan skulle kunna bestå av mindre lotter och odlingslådor,
för att komplettera de större odlinglotter som redan finns, och göra
odlingen tillgänglig även för rörelsehindrade. Förvaltningen föreslår
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda
förslaget utifrån ovanstående inriktning.
4. Aktuellt inom parkskötseln

Parkintendent Eva Wretling informerar.
 Sandupptagningen på parkvägarna snart klar. Parkintendenten
har dock två gånger underkänt entreprenörens arbete, då
sandupptagningen inte var tillfredsställande.
 Dammen i Långbroparken har problem med algtillväxt. Det är
betydligt mer alger i år än tidigare år och Eva har beställt
rensning med en amfibiebåt, samt gett dammentreprenören i
uppdrag att ta fram en permanent lösning för bättre syresättning
av dammen.
 Plantering av fruktträd har erbjudits stadsdelarna av
trafikkontoret. I Älvsjö stadsdelsområde blir det nya fruktträd
Vivelparken och Apelsinparken. Där kommer äppel- och
päronträd att planteras.
 Parkernas dag firas lördagen den 23 augusti. I år planeras
firandet i Långbroparken i samarbete med
bostadsrättsföreningarna där.
5. Höstens möten

Följande onsdagar kl 17.30–19:
3 september
1 oktober
5 november
26 november
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