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Vice ordförande

Tjänstgör på Miljöpartiets mandat enligt nämndens beslut den 21 maj 2015.
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§ 1 Godkännande av dagordningen, val av justerare och
tid för justering
Det utsända förslaget till dagordning godkändes. Protokollet
justeras av ordföranden Karin Lekberg (S) och Lars Jilmstad (M)
och anmäls därefter till stadsdelsnämnden. Justering sedvanligt
genom e-post och vid lämplig tidpunkt hos Thomas Kultti på
förvaltningen.
§ 2 Genomgång av protokollet från förra sammanträdet
Rådet gick igenom protokollet från sitt senaste sammanträde den
13 september och lade det till handlingarna. Protokollet anmäldes
vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 oktober.
§ 3 Per Högdin, VD Telestaden
Per Högdin, vd för Telestaden informerade om byggplanerna för
gamla Telia fastigheterna. Byggnationerna har blivit försenade
1,5 år pga. försenad leverans av detaljplan. Per framförde kritik
mot stadens förvaltningar då Stockholms stad inte har kunna
leverera det som förväntats. De olika partiernas företrädare i rådet
ska uppvakta respektive parti i stadshuset.
§ 4 Kommunikationsplattform för Farsta
Jeanette Woiski, kommunikatör, informerade om de
kommunikationskanaler som stadsdelsförvaltningen använder
för att nå invånare, besökare, företagare och andra berörda.
§ 5 Möte med Farsta företagsgrupp 27 november
Rådet har fått inbjudan till samtal om näringslivsutveckling i
Farsta stadsdelsområde av Farsta Företagsgrupp.
§ 6 Mingelmöte 2018
Karin kontaktar Thomas angående ”mingelmötet” 2018.
§ 7 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
§ 8 Nästa sammanträde
Inget nytt sammanträde bokat.
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