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§ 21
Frågor från nämndens ledamöter och ersättare
Bagage-vagnar i Älvsjö resecentrum

Dnr 1.2.3.371-2014
Stadsdelsnämndens beslut
 Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för
beredning.
Älvsjö råd för funktionshinderfrågor har vid sitt sammanträde
2014-09-18 upprättat en skrivelse om bagage-vagnar i Älvsjö
resecentrum. Skrivelsen är ställd tills stadsdelsnämnden med
önskemål om vidare hantering till lämpliga instanser.
Majvi Andersson (S) föreslog nämnden besluta att överlämna
skrivelsen till förvaltningen för beredning, vilket tillstyrktes av
nämnden.
”Älvsjös råd för funktionshinderfrågor har vid ett flertal tillfällen
diskuterat Älvsjö resecentrum och rådet har i likhet med Älvsjö
stadsdelsnämnd m fl haft en hel del kritiska synpunkter, framför allt
på grund av olika svårigheter för funktionshindrade att kunna nyttja
denna station. Det har varit kritik att rulltrappan endast går upp, för få
hissar, dålig luft, bristande skyltning m m.
Vi har till vår glädje hört att man lyssnat på den framförda kritiken,
och en hel del av dessa olägenheter kommer att åtgärdas.
Trots detta kvarstår många problem. Det kommer fortsatt vara långt
för rörelsehindrade m fl att gå från hissen i entrén till spärren ner till
pendeltågen. Det skulle givetvis ha varit bra om det i likhet med
många flygplatser skulle funnits ett rullband, som förflyttar sig fram
till biljettspärren eller än bättre fram till hissarna. Det är dock en
dyrbar lösning.
En betydligt billigare lösning vore om man kunde stationera ett antal
bagagealternativ kundvagnar vid entréerna och som skulle lämnas vid
perrongen och vid någon/några av utgångarna.. Om dessa vagnar
fanns, skulle det innebära att många skulle klara att ta pendeln istället
för taxi till Arlanda eller andra ställen, då bagagevagnen kan
tjänstgöra både som rullator och bärare av resväskor, matkassar etc.
En sådan lösning skulle dessutom vara bra för alla, inte bara för
rörelsehindrade.
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Vi förstår att det kan vara förenat med vissa problem. Vagnarna skulle
kunna försvinna, demoleras m m. Vi tror dock att det vore möjligt att
finna lösningar så att det inte går att ta vagnen från området.
Eventuellt skulle man kunna kräva en mindre ersättning för nyttjandet
av vagnen. Vagnar skulle eventuellt också kunna förses med reklam
för att få in en del av kostnaderna för denna service.
Älvsjö funktionshinderrådet emotser ett positivt svar på detta förslag.”
Konst vid Långsjöbadet

Evy Kjellberg (C) undrade hur det går med konstverket vid
Långsjöbadet. Stadsdelsdirektören svarade att ett mindre konstverk
håller på att inhandlas och man funderar på lämplig placering.
Idéburen stadsförbättring

Evy Kjellberg (C) uppskattar att förvaltningen arbetar vidare med
förslaget om att utöka antalet odlingslotter i Viktoriaparken. Evy
Kjellberg vill samtidigt understryka behovet av ett fortsatt arbete med
idéburen stadsförbättring i enlighet med de riktlinjer som nu är
fastställda. Ett önskemål är att stadsodling vid Sjöängen möjliggörs.
Resecentrum

Nämndens ledamöter ställde frågor om konstverken i Älvsjö
resecentrum. Det är angeläget att förvaltningen arbetar vidare för att
påverka berörda instanser så att en nedåtgående rulltrappa kommer på
plats.
Bergtorpsträsket

Olle Andretzky (M) påpekade att Bergtorpsträsket behöver dräneras.
Förvaltningen ska titta på frågan.
_____________________
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