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§9
Skyltar i Älvsjöspåret
- svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.438-2014
Beslut



Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget om skyltar i Älvsjöspåret.

Reservation från Johan Nilsson m.fl. (M), Jan Bressler (FP) och Evy
Kjellberg (C) till förmån för eget förslag till beslut.
Ärendet

Förslaget innebär att skyltar sätts upp i Älvsjöskogens två motionsspår
för att motionärer ska kunna orientera sig på de olika spåren.
Stadsdelförvaltningen ställer sig positiv till att genomföra förslaget,
som en del av upprustningen av Älvsjöskogen inför bildandet av
naturreservat.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2015-03-03.
Förslag till beslut (C)(M)(FP) med ersättaryttrande (KD)

Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt
nedanstående. Johan Nilsson m.fl. (M) och Jan Bressler (FP) anslöt
sig till Evy Kjellbergs förslag till beslut. Ersättaren Camilla Sarfors
(KD) anmälde att hon skulle bifallit framlagt förslag till beslut om hon
varit tjänstgörande.



att bifalla förvaltningens förslag till beslut
att dessutom uppdra åt förvaltningen att se över hela
problematiken med skyltar i och utanför Älvsjöskogen enligt
nedan och komma med förslag och en plan för genomförande

Det är glädjande att detta medborgarförslag tar upp mitt tidigare
förslag som bl.a. förts fram i ett särskilt uttalande i Älvsjö SDN 201408-28, Älvsjöskogen, förslag till naturreservat – remiss från
exploateringskontoret.
I uttalandet tar jag även upp att grillplatserna bör namnges. Att vissa
platser namnges gör t.ex. att räddningstjänst lättare och snabbare kan
nå fram vid olycka/brand. Nedan några citat från dokumentet som
dessutom kan ligga till grund för utredning och förslag till åtgärd.
* ”De större stigarna samt grillplatserna bör namnges. Några förslag
skulle kunna vara Myrstigen, Storskogsstigen, Spårstigen,
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Farmenstigen, Grodstigen, Vårgårdastigen, Dansbanestigen,
Spejarstigen samt Thorénstigen. En tävling kan utlysas om vilka namn
stigarna ska ha.” (…stigen kan naturligtvis bytas ut till –spåret)
* ”Ett skärmtak, bänkar och bord vid de röda bodarna skulle bli en
trevlig samlingspunkt för t.ex. förskolegrupper. Information om
naturreservatet och en allmän anslagstavla kan även förläggas till
detta område”.
* ”I Älvsjöskogen har det funnits skyltar med kulturhistorisk text och
bild av tecknaren och Älvsjöprofilen Ingvar Thorén. I dag finns bara
några kvar. Skyltarna bör kompletteras och rustas upp och finnas väl
synliga i reservatet”.
* ”Naturreservatet Älvsjöskogen bör även förses med välkomnande
skyltar vid entréerna till skogen men även vid Älvsjö torg och
resecentrum så att det blir lätt att hitta till reservatet”
* ”Redan i dag är det inte tillåtet att låta hundar springa lösa i
Älvsjöskogen och så bör det förbli även i fortsättningen. En
hundrastgård bör inrättas t.ex. bakom Älvsjö AIK-stugan”
Då efterlevnaden av detta beslut är mycket lågt bör fler skyltar sättas
upp vid entréerna och/ eller på den kommande anslagstavlan. De
okopplade hundarna utgör en fara för de vilda djuren samt besökare
som många gånger känner olust och otrygghet i skogen, när hundar
kommer springande emot dem.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att
nämnden bifallit förvaltningens förslag.
Votering begärdes. Ja-röst avlämnas för förvaltningens förslag. Nejröst avlämnas för (C)(M)(FP)-förslaget. Vid voteringen avlämnades 7
ja-röster och 6 nej-röster enligt följande.
Ja-röster avlämnades av Majvi Andersson (S), Bo Sehlin (S), Güler
Alici (S), Andreas Lind (S), Viktor Morawski (MP), Maria
Christiernin (MP) och Mikael Haapa-aho (S).
Nej-röster avlämnades av Johan Nilsson (M), Torbjörn Erbe (M),
Helena Stenbeck Nilsson (M), Hans Breismar (M), Jan Bressler (FP)
och Evy Kjellberg (C).
Ordföranden förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens
förslag. Johan Nilsson m.fl. (M), Jan Bressler (FP) och Evy Kjellberg
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(C) reserverade sig mot beslutet.
_____________________
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