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1. HSB:s förslag till bebyggelse på Sjöängen

HSB var inbjudna av tvärpolitiska gruppen för att presentera ett
förslag till bebyggelse på Sjöängen som de tog fram för några år
sedan. Tanken är att bygga idrottshallar mot Huddingevägen som en
bullerskärm, och bostäder högre upp på marken närmast kyrkan. I
förslaget har man även lagt in en damm och odlingslotter. Mötesdeltagarna ställde frågor och lämnade synpunkter på förslaget. Evy
påpekade att kyrkorådet inte vill ha bebyggelse som ligger nära eller
skymmer kyrkan.
Sjöängen ingår i programområde Älvsjö-Örby som stadsbyggnadskontoret arbetar med. Samråd är planerat till hösten 2016. Det är
alltså inte klart vilken bebyggelse som kan bli aktuell på Sjöängen.
2. Skrivelse om stadsutvecklingsplan för Solberga
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Stadsdelsnämnden har överlämnat en skrivelse om Solberga till
tvärpolitiska gruppen. Folkpartiet, som tagit fram skrivelsen, anser
att Stockholms stad bör ta fram en lokal stadsutvecklingsplan för
Solberga, i dialog med dess invånare. Mötet stödjer förslaget och
föreslår att stadsdelsnämnden tar fram en sådan skrivelse som
skickas till stadsbyggnadsnämnden.
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3. Kommunfullmäktigebeslut om hundrastområden

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade 2012 att Solbergaskogens hundrastområde ska begränsas till den norra delen av skogen. Beslutet
behövde bekräftas av kommunfullmäktige genom en ändring i
lokala ordningsföreskrifterna. Det beslutet fattades den 2 november
2015 då de lokala ordningsföreskrifterna kompletterades med en
kartbilaga över stadens samtliga hundrastområden.
I Älvsjö innebär det att parkintendent Eva Wretling ska se över
skyltningen i Solbergaskogen, så att det blir tydligt var hundägare
har rätt att rasta sin hund utan koppel. Av skyltarna ska det också
framgå på vilka villkor man får släppa sin hund och vilket ansvar
hundägaren har.
4. Skötsel och investeringar i parker 2016

Parkintendent Eva Wretling berättade att budgeten för drift och
underhåll av parker nästa år kan komma att bli avsevärt mindre än
2015. Det innebär att hon får se över kostnaderna. Det kan till
exempel bli mindre parkstädning på helgerna, längre intervaller
mellan gräsklippningarna och mindre föryngringsbeskärning av
buskage.
Budgeten för parkinvesteringar blir däremot större, vilket innebär
att till exempel fler medborgarförslag kan förverkligas. Förvaltningen kommer även att föreslå att nämnden söker särskilda medel
för reinvesteringar i parker, för klimatinvesteringar, för Älvsjöskogens naturreservat och för att främja tillgänglighet i parker.
6. Vårens möten

Onsdag 10 februari
Onsdag 6 april
Tisdag 3 maj
Onsdag 25 maj
Samtliga möten kl 17.30–19.
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