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1. Syftet med gruppen

Eftersom det är en ny mandatperiod diskuterade vi syftet med
gruppen. Dess viktigaste funktion är att förvaltningen informerar
om aktuella stadsmiljöfrågor och får ledamöternas synpunkter på
dem, samt att ledamöterna kan ställa frågor. Alla anser att gruppen
har en viktig funktion.
2. Presentation av aktuella planprojekt i Älvsjö

Kajsa gjorde en genomgång av de nu pågående större plan- och
byggprojekten i Älvsjö. Det är Älvsjö centrum, Kabelverket,
Rubinvägen, Månstenen, Solberga bollplan, Långbro park,
Blomsterfonden i Liseberg, studentbostäder vid mässan, och det
stora programarbetet för området mellan Älvsjö och Örby. Mer
information om flera av projekten finns på:
http://bygg.stockholm.se/
3. Aktuella parkfrågor
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Parkintendent Eva Wretling medverkade och berättade om aktuella
parkfrågor.
Kristallens parklek. I år genomförs den avslutande etappen av
upprustningen. Den avser plaskdammen som ska rustas upp och få
ett nytt pumphus. Vegetation på berghällen intill ska tas bort för att
förhindra att vattnet förorenas. Denna etapp görs hösten 2015.
Plaskdammen kommer att vara öppen som vanligt under sommaren.
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Älvsjös parkplan. Nämnden har fått medel för att uppdatera Älvsjös
parkplan som togs fram 2007. Det innebär en genomgång av alla
parker för att inventera status och behov av upprustningar.
Älvsjöborna kommer i samband med det att få lämna önskemål och
synpunkter.
Medborgarförslag. Nämnden har redan tagit emot fler
medborgarförslag om parker än vad som ryms inom årets budget för
parkinvesteringar. Det som förvaltningen i första hand prioriterar i
år är att iordningställa en mindre skateanläggning i Solberga. Den
kommer att anläggas på en mindre bollplan som inte används i
parken vid panncentralen vid Götalandsvägen-Folkparksvägen.
Extra medel för parker. Nämnden har sökt och beviljats följande
extra medel för parker 2015: åtgärder i Älvsjöskogen inför bildande
av naturreservat 400 tkr, åtgärder för bättre tillgänglighet i parker
800 tkr, reinvesteringar i parkvägar och trappor 700 tkr.
4. SL:s remiss om trafikförändringar 2015/2016

Mötet diskuterade SL:s förslag till trafikförändringar i den årliga
remissen, och förvaltningens förslag till svar. Ledamöterna önskade
framför allt tätare turer på linje 144 mellan Älvsjö och Fruängen,
samt tätare turer på linje 142 genom Solberga.
5. Förslag till alternativ placering av återvinningsstation

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten
till alternativa placeringar av återvinningsstationen vid Fru Marias
torg. Kajsa och Eva presenterade ett förslag som diskuterades. De
kommer även att hämta in trafikkontorets synpunkter innan
förslaget presenteras för nämnden. Det är Förpacknings- och
tidningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna.
5. Vårens möten

Följande onsdagar kl 17.30–19: 1 april, 29 april, 27 maj.
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