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1. Kämpetorpsskolan, idrottshall, förskola –
samrådsredogörelse och granskning

Planen för utbyggnad av Kämpetorpsskolan till en F-9 skola, ny
idrottshall och ny förskola har varit ute på samråd. Stadsbyggnadskontoret har i en samrådsredogörelse sammanställt synpunkterna
och kommenterat dem. Flertalet av dem som lämnat synpunkter är
positiva till planförslaget. Synpunkterna som kommit in handlar
bland annat om avsaknaden av p-platser för idrottshallen och
skolan, de nya skolbyggnadernas påverkan på Solbergaskogen och
på skolans kulturhistoriska värde, samt hur dagvattnet ska hanteras.
Boende oroar sig också för en ökad trafik vid lämning och hämtning
av barn. Stadsbyggnadskontoret kommer att se över planen för att
se om några justeringar kan göras utifrån synpunkterna. Därefter
skickas planen ut på granskning vid årsskiftet och sedan beräknas
den kunna antas våren 2016. Evy påpekade vid mötet att gröna tak
är en bra åtgärd för att minska problemen med dagvatten i området.
2. Naturmarksvård i Älvsjö under hösten
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Parkintendent Eva Wretling informerade om den naturmarksvård
som hon planerar för. För att öka tryggheten utmed parkvägarna
kommer flera naturmarksområden att slyröjas under hösten. Det
handlar också om naturmarksvård, där arborister röjer framför allt
runt stora ekar, för att de ska få mer ljus. Vissa buskar, som hassel
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och fågelbär, sparas för att gynna även djur och fåglar. Död ved
lämnas och blir mat till insekter, medan ris från sly och buskar
transporteras bort. De områden som berörs i höst är Solbergaskogen, Långbro parks naturmark, Herrängsskogen och Långsjöns
strandpromenad.
3. Vård av fornlämningar i Solbergaskogen

Evy har vid förra mötet lämnat in en skrivelse som Brännkyrka
hembygdsförening skickat till länsstyrelsen, och bifogat svaret från
länsstyrelsen. Det handlar om hur fornlämningarna i Solbergaskogen bör skötas för att inte riskera att de blir skadade. Stadsdelsförvaltningen kommer att med hjälp av våra upphandlade arborister
på Jacksons trädvård att göra de åtgärder som länsstyrelsen föreslår.
De består framför allt av slyröjning.
4. Älvsjö torg – julbelysning, fontäner, skyltar

Stadsdelsförvaltningen har ansökt om medel från trafikkontoret för
att sätta upp julbelysning i Älvsjö centrum. Det kommer att göras i
samarbete med de större fastighetsägarna i centrum. Fontänerna på
Älvsjö torg har varit avstängda under sommaren, eftersom de blivit
skadade av att tunga fordon kört över fontängallren. På sensommaren kom fontänerna igång, men trafikkontoret och exploateringskontoret ser nu över möjligheten att sätta upp någon typ av hinder
så att fordon inte kan köra över fontängallren. Stadsdelsförvaltningen har framfört önskemål om hänvisningsskyltar och en
anslagstavla på Älvsjö torg. Evy påpekade att det behövs en
hänvisningsskylt till Älvsjöskogens naturreservat.
5. Solberga bollklubb – samarbete om konstgräs
på mindre bollplaner

Solberga bollklubb har tidigare lämnat in ett medborgarförslag om
att lägga konstgräs på två mindre bollplaner på parkmark som
stadsdelsförvaltningen har ansvar för. Parkintendenten har träffat
bollklubben och kommer att inleda ett samarbete för att gemensamt
genomföra förslaget.
6. Program för Älvsjö-Örby – resultat av vårens dialog

Under våren genomförde stadsbyggnadskontoret ett antal dialogmöten med föreningar, företag och andra med anknytning till
området runt Stockholmsmässan. Rapporter från dialogerna finns nu
sammanställda och kan läsas eller laddas ner på:
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Alvsjo-Orby/
Samråd om programmet planeras till hösten 2016.
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7. Höstens möten med tvärpolitiska gruppen

Torsdag 5 november (observera veckodagen)
Onsdag 25 november
Samtliga möten kl 17.30–19.
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