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1. Program för en sammanhållen stad 2015-2020

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till gemensamt
program för ytterstadens utveckling. Tidigare har det funnits tre
olika program för Järva, Söderort respektive Hässelby-Vällingby.
Förvaltningen har skrivit förslag till remissvar. Förvaltningen är
positiv till att arbetet samlas i ett gemensamt program, och anser att
det är ett bra val av namn. Däremot anser förvaltningen att
programmet ska omfatta möjliga åtgärder i hela staden och inte
endast i vissa stadsdelar. Det är också viktigt att
söderortsperspektivet inte försvinner.
2. Ansökan om medel för idéburen stadsförbättring

I tertialrapport 2 har nämnden möjlighet att ansöka om medel för
åtgärder inom ramen för idéburen stadsförbättring. Mötet
diskuterade vad nämnden skulle kunna söka medel för.
Förvaltningen föreslår en utökning av odlingsmöjligheterna i
Viktoriaparken, som nämnden tidigare besvarat ett
medborgarförslag om.
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I stadsdelsnämndens septemberannons i lokaltidningen kommer det
också att finnas en uppmaning till allmänheten att skicka in förslag
på idéburen stadsförbättring.
3. Paviljonger vid Herrängens skola

Utbildningsförvaltningen håller på att sätta upp paviljonger på en
mindre bollplan i anslutning till Herrängens skola. Paviljongerna
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behövs under flera år, dels för att skolan ska byggas om, dels för att
det kommer att bli en elevpuckel de närmaste åren. När
paviljongerna tas bort ska bollplanen återställas. Eventuellt kommer
en annan mindre bollplan i närheten att rustas upp i samarbete med
skolan.
4. Parkernas dag i Långbroparken

Parkernas dag firades lördagen den 23 augusti i Långbroparken.
Dagen arrangerades i samarbete med boende och
bostadsrättsföreningar där. Trots att vädret var ostadigt kom ca 500
besökare. Många tog tillfället i akt att diskutera parkskötsel med
parkintendent Eva Wretling. Medlemmar i tvärpolitiska gruppen
framförde att även de politiska partierna i stadsdelsnämnden borde
ha getts möjlighet att delta.
5. Öppning av Älvsjö torg 6 september

Exploateringskontoret planerar att öppna Älvsjö torg lördag 6
september. Då ska bänkar och fontäner vara på plats. Stockholm
Konst kommer och inviger konstverket ”Drömmarnas sjö”
tillsammans med konstnären Hillevi Berglund.
Företagare och föreningar i Älvsjö har inbjudits att komma och
ställa ut på torget och ca 25 verksamheter har anmält sig, även
partierna i stadsdelsnämnden.
5. Höstens möten

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