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Lerkrogsparken. Invigningen preliminärt planerad till maj,
men flyttas till Parkernas dag lörd 25 augusti. Då hinner
gräsmattan och planteringarna etablera sig så att det ser
trevligare ut.
Viktoriaparken. Det nya odlingsområdet är snart klart och
kommer att tas i bruk av odlarföreningen under våren. Invigning
på Parkernas dag 25 augusti.
Långsjöbadet. Åtgärder för att dränera gräsytorna har tagit
längre tid är beräknat. Under sommaren anläggs en provisorisk
sandyta och efter badsäsongen fortsätter arbetet. Mötet önskar
att förvaltningen informerar badets besökare om vad som
händer.
Bergtorpskärret. Nämnden har beviljats
klimatinvesteringsmedel för att åtgärda vattenproblemen med en
liten damm och ett alkärr. Förslaget kommer att presenteras för
allmänheten.
Lekparken Apelsinen. Trafikkontoret genomför nu en
upphandling av byggentreprenör. Upprustningen planeras att
starta i höst.
Älvsjöskogen. Miljöförvaltningens ekolog har erbjudit sig att
träffa nämndledamöter och övriga intresserade på plats i skogen
och berätta om naturmarksvården. Vi försöker hitta ett datum
som passar.
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Big Belly. Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för
en ny typ av skräpkorgar som komprimerar avfallet. De drivs av
solceller och kommer att placeras ut i parker med många
besökare.
Ansökningar om trygghetsskapande medel. I samband med
tertialrapport 1 föreslår förvaltningen att nämnden ansöker om
trygghetsskapande medel för förbättrad belysning i ett antal
olika parker, samt förbättrade aktivitetsytor i Solbergaskogen.

2. Svar på medborgarförslag

Utbyggnad av skateparken i Solberga
Förslagsställarna är positiva till den nya skateparken i parken
Solbrännan, men önskar att den ska byggas ut och kompletteras
med några andra ramper. De önskar också olika tider för åkare av
skateboard respektive kickbike. Förvaltningen föreslår en mindre
komplettering av skateparken, som åkarna kan vara med och bygga
tillsammans med hantverkare i en workshop. Förvaltningen vill inte
ha olika tider för olika typer av åkare.
Ramp i trappan mellan Klacktorget och Pjäxvägen
Förslagsställaren önskar att förvaltningen installerar en
barnvagnsramp i trappan mellan Klacktorget och Pjäxvägen i
Solberga. Förvaltningen har undersökt möjligheten men anser att
kostnaden för en ramp inte står i proportion till nyttan.
Konstgräs på bollplan vid Herrängens skola
Förslagsställaren önskar att förvaltningen anlägger konstgräs på den
lilla grusade bollplanen, en så kallad kaninbur, utanför Herrängens
skola. Förvaltningen svarar att i årets budget finns det inte utrymme
att investera i en sådan anläggning.
Volleybollplan i Vivelparken
Förslagsställaren önskar att förvaltningen anlägger en plan för
beachvolleyboll på gräsytan i Vivelparken. Förvaltningen anser att
det även är brist på stora plana gräsytor i området och vill framhålla
att denna funktion i parken ska värnas. Vid Långsjöbadet finns en
beachvolleybollplan som förvaltningen ska se över om den behöver
rustas upp.
Uggleholkar vid Herrängens gård
Förslagsställaren önskar att förvaltningen sätter upp holkar för
kattugglor i parken vid Herrängens gård. Syftet är att minska
råttbeståndet. Förvaltningens bedömer att det är mindre lämpligt att
placera uggleholkar i en park med många besökare, eftersom
ugglorna förvarar sitt revir under häckningen.
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3. Sommargågata i Älvsjö centrum

Stadsdelsförvaltningen har haft ett möte med trafikkontoret om den
planerade sommargågatan. Trafikkontorets inriktning är att om
stadsdelsförvaltningen och företagarföreningen inte tror att det blir
bra så kommer det inte att genomföras. Istället föreslog de mer
blommor och möblering på Älvsjö torg under sommaren, vilket
stadsdelsförvaltningen var positiv till. Stadsdelsförvaltningen har
även framfört till trafikkontoret att företagarföreningen uppfattar
trafiksituationen i Älvsjö centrum som rörig och önskar en översyn.
4. Nästa möte

Onsdag 30 maj, kl 17.30-19
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