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§ 13 Anmälningsärenden
 Anmälan av tjänstemannabeslut 2018-07-25, svar på
skrivelse från Skönhetsrådet om upprustningen av Norr
Mälarstrand, dnr 1.2.5.-350-2018.
Anders Ödmark m.fl. (MP) lämnade följande särskilda
uttalande:
I februari 2016 ställde sig en enig stadsdelsnämnd
bakom beslutet att rusta upp det välbesökta och
uppskattade parkstråket längs Norr mälarstrand. Det är
positivt och nödvändigt att tillgängligheten och stråkets
kapacitet förbättras samt att ny grönska planeras för att
öka den biologiska mångfalden, förtydliga parkens
ursprungliga utformning och för att säkerställa en god
avskärmning mot vägen.
När projektet nu är på väg in i sin tredje etapp anser vi
att det är nödvändigt att stanna upp och reflektera över
de första etapperna och de synpunkter som inkommit. Vi
delar Skönhetsrådets oro för att omdaningen av parken
blir alltför omfattande och stämmer in i delar av den
kritik som riktats från olika håll. Inte minst anser vi att
det är olyckligt att flera stora och friska träd har fällts
innan nya har fått chansen att växa upp.
I svaret på Skönhetsrådets skrivelse säger förvaltningen
att man inför kommande etapper enbart avser att ta ned
träd som dömts ut vid den inledande trädinventeringen
eller som har planterats på platser som blockerar
ursprungliga siktlinjer eller utblickar. Detta tycker vi är
otillräckligt då många stockholmare uppskattar
parkstråkets lummiga karaktär och rika grönska.
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I det fortsatta arbetet önskar vi därför att man går mer
varsamt fram och att endast träd som är i så dåligt skick
att de utgör en säkerhetsrisk tas ned. Detta anser vi vara
en högre prioritet än att siktlinjer från 40-talet återställs.
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Anmälan av samverkansöverenskommelse om socialt
stöd för nyanlända, dnr 1.2.5.-301-2018.



Anmälan av funktionshinderinspektörernas
kvalitetsgranskning av boendestöd – självbestämmande
och inflytande, dnr 1.2.1.-371-2018.



Anmälan av remiss: rekommendation för konstgräs,
gummigranulat och platsgjutet gummi, dnr 1.5.1.-3742018



Anmälan av remiss: färdplan för ett Stockholm för alla
– en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart
Stockholm, dnr 1.5.1.-376-2018



Anmälan av remiss: god, hälsosam och klimatsmart
mat – förslag till matstrategi för Stockholms stad, dnr
1.5.1.-380-2018



Anmälan av balanslista över inkomna och upprättade
ärenden.



Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.



Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor, 2018-08-16.



Anmälan av protokoll från sammanträde med
pensionärsrådet, 2018-08-20.



Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens
sammanträde, 2018-08-16.

