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§1
Val av justerare och tid för justering

Ordförande Christer Bentzer meddelade att han inte har
möjlighet att justera protokollet dagen efter sammanträdet,
vilket är brukligt för att nämnden ska hinna få del av
protokollet före sitt sammanträde.
Rådet utsåg vice ordföranden Inger Stenelo (PRO) att
tillsammans med tjänstgörande ersättaren Britt Petersson
(SPF) justera protokollet vilket ska ske onsdagen den 4 juni.
§2
Parkfrågor

Eva Wretling, parkintendent som har tillträtt sin tjänst på
förvaltningen under våren hade inbjudits av rådet för att tala
om aktuella parkfrågor.
Eva informerade bl.a. att kvarteret Kabelverket är på gång att
byggas. Vidare har en redovisning av stadsdelens murar,
trappor och parkvägar inlämnats till trafikkontoret för att tas
med i budgetarbetet. Tillgänglighetsfrågor diskuteras i
stadsdelen och stadsodling är på gång.
Övriga frågor som togs upp var bl.a.
 Offentliga toaletter
 Papperskorgar
 Skyltning till Kristallparken
 Skyltning cykelvägar
 Viktigt att träd bevaras
 Belysning gångvägar
En ledamot undrade hur stadsdelarna samarbetar för att sköta
objekt som är gemensamma och frågan gäller specifikt en
trapp som berör både Älvsjö och Enskede/Årsta-Vantör.
Trappen är i dåligt skick och behöver repareras.
Rådet berättade att man tidigare deltagit i trygghetsvandring
med stort intresse. Ett tips lämnades om att sätta upp en
bikupa på förvaltningshusets tak.
Eva tar med sig de frågor och punkter som påtalats i sitt
vidare arbete.
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§3
Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2014-04-15 justerats den 16 april.
§4
Anmälan av inkomna handlingar

1.

Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 201404-22 och 2014-05-13.

2.

Skrivelse om Folkparksvägens cykelbana, till
trafikkontoret från stadsdelsnämnden, daterad 2014-0523

§5
Svar på medborgarförslag om utökning av odlingslotter i
området Viktoriaparken i Älvsjö

Medborgarförslaget innehåller önskemål om att utöka antalet
odlingslotter i Viktoriaparken.
Förvaltningen är positiv till idén och föreslår att den utökade
odlingsytan skulle kunna bestå av mindre lotter och
odlingslådor, för att komplettera de större odlingslotter 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.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2014-05-20.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet och ställer sig bakom
förvaltningens förslag.
§6
Svar på revisionskontorets årsrapport 2013

Revisionskontorets årsrapport 2013 för Älvsjö
stadsdelsnämnd visar sammanfattningsvis att Älvsjö
stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll bedöms ha
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varit tillräcklig och bokslut och räkenskaper är i allt
väsentligt rättvisande. Förvaltningen delar i huvudsak
revisionskontorets bedömningar i rapporten och redovisar
vilka åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas.
Revisorerna tillstyrker att Älvsjö stadsdelsnämnd och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat 2014-05-19.
Pensionärsrådet
Rådet har tagit del av ärendet.
§7
Övriga frågor

Älvsjö servicehus 7 maj
Britt Petersson och Leila Harrat är rådets representanter i
Älvsjö servicehus och har deltagit i ett möte där den 7 maj.
Britt informerade kort om de punkter som togs upp vid mötet.
Protokoll från mötet efterlyses och ska efterfrågas.
Älvsjö servicehus studiebesök 11 september
Leila har varit i kontakt med servicehuset angående ett
studiebesök. Rådet är välkommet att besöka servicehuset den
11 september kl. 10.00.
Samverkansmöte äldre- och multisjuka 9 maj
Landstinget anordnade den 9 maj ett samverkansmöte med de
kommunala pensionärsråden och programberedningen för
äldre och multisjuka. Leila Harrat och Marianne Lindqvist
deltog. Rådet önskar ta del av anteckningar från mötet om
sådana finns. Rådet kontaktar landstinget.
Information om hemtjänsten
Stadsdelsnämnden får den 12 juni information om
hemtjänsten och allmänheten är välkommen att lyssna.
Glad sommar
Rådet önskade varandra en glad sommar innan sammanträdet
avslutades.
__________________________

