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§ 32
Frågor från nämndens ledamöter och ersättare
Skrivelse om trafiksituationen vid Älvsjö station (L)
Dnr 1.6.465-2015


Stadsdelsnämnden beslöt överlämna skrivelsen till förvaltningen
för beredning med önskemålet att en skrivelse till trafikkontoret
tas fram till nämndens sammanträde den 4 januari.

Jan Bressler m.fl. (L) anmälde en skrivelse enligt följande.
Cykelsituationen vid Älvsjö station är ohållbar. Cykelbanor tar slut
precis vid parkeringsutfarter, svänger 90 grader runt hus eller går
genom alltför smala automatiska skjutdörrar.
Trafikkontoret skriver i ett svar på skrivelse från Liberalerna ett antal
förslag som kan avhjälpa situationen. Trafikkontoret fortsätter dock
sitt svar med att förklara att man avstår från att gå vidare med dessa
åtgärder i väntan på byggnaderna runt torget är färdigställda.
Det är svårt att se hur cykelsituationen kan bli bättre vid Älvsjö station
av nya byggnader vid torget. Istället behövs åtgärder redan nu för att
sedan kontinuerligt ses över och eventuellt kompletteras eller
förändras i takt med att området fortsätter att växa och förtätas.
Trafikkontoret framför ett antal förslag som vi tycker är värda att noga
överväga i närtid. Man nämner till exempel en skärm som tydligare
skulle separera fotgängare och cyklister i stationshuset. Vi vill också
föreslå en tydligare skyltning så att resenärer, bilister, cyklister och
fotgängare har en rimlig chans att kunna ”läsa av” stationsbyggnaden.
Det saknas även en tydlig angöring för bilar och taxi att släppa av sina
passagerare. Även i övrigt behöver alla inblandade aktörer se över
cykel- och trafiksituationen vid Älvsjö station.
Det finns inga skäl att vänta med åtgärderna runt Älvsjö station, de
utgör en säkerhetsrisk och borde åtgärdas snarast. I detta kan Älvsjö
stadsdelsnämnd redan nu välja att vädja till trafikkontoret att åtgärda
ovanstående brister snarast.
Mot bakgrund av vad som ovan anförs föreslår vi
-

Att Älvsjö stadsdelsnämnd uppmanar Trafikkontoret att
skyndsamt genomföra åtgärder för ökad trafikantseparering i
Älvsjö station. Som tydliggör skillnaden mellan gång- och
cykelbana och tydligare skyltning i Älvsjö station och därikring.

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ytterligare
förslag på trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder för
fotgängare och cyklister i Älvsjö station och området därikring.

Skrivelse om marknadsföring av Älvsjö, med målsättning att få
ett blivande akutsjukhus till Älvsjö (C)
Dnr 1.6.463-2015


Stadsdelsnämnden beslöt överlämna skrivelsen till förvaltningen
för beredning.

Evy Kjellberg (C) anmälde en skrivelse enligt följande.
Enligt uppgift, bl.a. i DN den 5 november 2015, är Älvsjö en av tre
tänkbara platser för ett nytt akutsjukhus. Centerpartiet anser att Älvsjö
stadsdelsnämnd bör satsa på att göra Älvsjö mer känd och informera
om fördelarna med att lägga ett nytt akutsjukhus till Älvsjö
idrottsplats. En uppvaktning av landstingsförvaltning och berörda
landstingspolitiker bör göras med det snaraste, eftersom
landstingsförvaltningen ska lägga fram sitt slutbetänkande i slutet av
januari 2016.
Förslag till beslut:
att stadsdelsnämnden snarast ökar sin marknadsföring av Älvsjö
till Stockholms landsting
att en uppvaktning av landstingsförvaltning och berörda
landstingspolitiker görs snarast
Skrivelse om Älvsjö naturreservat (C)
Dnr 1.6.464-2015


Stadsdelsnämnden beslöt överlämna skrivelsen till förvaltningen
för beredning.

Evy Kjellberg (C) anmälde en skrivelse enligt följande.
Den 14 december 2015 fattade Stockholms kommunfullmäktige
beslut om att inrätta Älvsjöskogen (Västra) som naturreservat.
Namnet är Älvsjöskogens naturreservat. Äntligen är Älvsjöskogen i
hamn efter mer än 40 års hårt arbete!
Jag anser att nämnd och förvaltning inbjuder Älvsjöborna till en fest i
Älvsjöskogen t.ex. i maj/juni eller augusti/september 2016 för att fira
vår skog och att den blivit ett naturreservat.
Har förvaltningen några planer för detta?

Ordförandes signatur

Justerares signatur
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Tack till förvaltning och nämnd och god jul och gott nytt år
Hans Breismar framförde ett tack till förvaltningen för en trevlig fest,
vilket hela nämnden instämde i. Ordföranden tackade förvaltning och
nämnd fort ett gott samarbete under året och önskade alla en god jul
och ett gott nytt år.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

