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ÖVRIGT
§ 17 Nämndens frågor och information från förvaltningen
Lisbeth Crabo Ljungman (M) hade inför kvällens sammanträde lämnat in följande synpunkt
och fråga om Farsta torg:
Farsta torg skapades som en del av bebyggelsen runtomkring. Torget är en viktig plats
för Farstaborna och en omtyckt mötesplats. Torghandeln för blommor, frukt och
grönsaker är mycket omtyckt och ett typiskt inslag på torget liksom alla uteplatser för en
lunch eller en kaffe under den varma årstiden. Många människor rör sig på torget och
ibland blir det trångt.
Under senare tid är det många som irriterar sig över problem med framkomligheten på
en del platser på torget. Det är framförallt för barnvagnar, och personer som behöver
hjälpmedel för att kunna ta sig fram på torget som det blir besvärligt, särskilt under den
varma tiden på året och under högsäsong för bär. Det verkar som om en del stånd flyttar
fram sina positioner. Men det sker också nu under hösten.
Ett problem är att bl a grönsaker och frukt placeras på marken väldigt nära gångstråket,
vilket gör kartongerna svåra att se och det har till och med hänt att människor ramlat
över dessa kartonger. Såvitt jag förstått, enligt stadgarna, ska frukt och grönsaker som är
till försäljning inte placeras på marken.
Under senare tid finns det ofta ett tält där det inte finns någon försäljning av frukt,
grönsaker eller blommor, men det pågår någon typ av verksamhet där. Såvitt jag förstår
är detta inte i linje med vad som gäller för torghandel.
Jag är medveten om att det inte är stadsdelsförvaltningen som ansvarar för torget, men
många skulle uppskatta mycket om förvaltningen också kunde göra torgförvaltaren på
fastighetskontoret uppmärksam på de problem som finns. Vi tror att det skulle ge ökad
tyngd till de påpekanden som redan lämnats av olika personer. Senast för någon vecka
sedan var det också en insändare i en lokaltidning, men inget verkar hända.
Avdelningschef Sara Wrethed svarade och instämde i att vissa av torghandlarna på Farsta
torg tar i anspråk alltför stor yta, vilket hindrar framkomligheten för gående. Vid försäljning
av livsmedel gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen. Placering av fruktoch bärlådor på marken är sannolikt inte i överensstämmelse med livsmedelslagen. Det står
dock inte något om detta i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel. Där nämns endast
att varor inte får placeras högre än 1,40 meter över marken.
I ett av tälten på torget bedrivs det inte försäljning utan det används enbart för skräp och
tomma lådor med mera. Enligt fastighetskontoret, som ansvarar för upplåtelse av torgplatser,
hyr en av torghandlarna platsen för förvaring av skräp.
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Förvaltningen har varit i kontakt med fastighetskontoret ett par gånger i denna fråga och
under sommaren försvann ”skräptältet” efter att vi påtalat problemet. Tyvärr återkom det
igen nu i höst. Vi kommer att ta förnyad kontakt med fastighetskontoret för att diskutera
frågan.
Lars Bäck (V) frågade den nya majoriteten i Stadshuset om en uppgift som förekommer i
lokalmedia om förändringar i antalet stadsdelsnämnder. Mariana Moreira Duarte (MP)
svarade att den nya majoriteten har kommit överens om att utreda effektiviteten i
stadsdelsnämnderna – det finns inga överenskommelser om sammanslagningar eller annat.
Nu vill man avvakta resultatet av utredningen.
Peter Öberg (L) berättade att Farsta föreningsråd har kallat till medlemsmöte om Farsta gård
den 25 oktober klockan 18.30.

Tjänstgörande vice ordföranden avslutade sammanträdet.
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