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Svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.
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Sammanfattning
Förslagsställaren önskar att förvaltningen bygger ett enkelt
utsiktstorn på en bergsplatå i Älvsjöskogen, för att ge skogens
besökare möjlighet att få en utsikt som idag skyms av träd.
Förvaltningen konstaterar att för att bygga något i Älvsjöskogen
krävs reservatstillstånd, och i sådana fall krävs att ett underlag tas
fram. Förvaltningen har inte tidigare fått in något önskemål om
utsiktstorn där. Utifrån begränsade resurser och många önskningar
och behov av andra åtgärder i stadsdelsområdets parker, anser
förvaltningen inte att en utredning av utsiktstorn i Älvsjöskogen bör
prioriteras och föreslår att nämnden avslår medborgarförslaget.
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Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 20 december 2018 ett
medborgarförslag till förvaltningen för beredning.
Förslagsställaren önskar att förvaltningen bygger ett enkelt utsiktstorn 5-6 meter högt, på en högt belägen bergsplatå i Älvsjöskogen.
Enligt förslagsställaren skulle då besökarna i skogen få möjlighet att
se en fantastisk utsikt över Stockholm, vilket idag inte är möjligt
eftersom träd skymmer sikten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR och extern service.
Ärendet behandlas i funktionshinderrådet 27 februari 2019 och i
pensionärsrådet och förvaltningsgruppen 28 februari 2019.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Älvsjöskogen är numera ett naturreservat. Det har många besökare
och är mycket uppskattat bland Älvsjöborna. Förvaltningen har,
utöver naturmarksvård, arbetat med att bland annat rusta upp grillplatserna och parkeringen vid Korkskruven, samt bytt ut alla gamla
ljuskällor i motionsspåret. I år kommer även skyltningen att förbättras och nya bänkar att placeras ut.
Förvaltningen har inte tidigare fått in något önskemål om ett utsiktstorn. Eftersom Älvsjöskogen är naturreservat skulle bygget av ett
utsiktstorn kräva att förvaltningen söker reservatstillstånd hos stadsbyggnadskontoret. Underlaget för att söka reservatstillstånd bör
innehålla placering, utformning och hur själva bygget ska gå till och
vilka störningar det kan innebära. Därefter gör stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen en prövning där det vägs mot
bevarandevärden i reservatet.
Förvaltningen har förståelse för att ett utsiktstorn skulle kunna
tillföra besöksvärden till skogen, men kan samtidigt tänka sig att
framför allt bygget skulle kunna medföra störningar som innebär att
förslaget inte får reservatstillstånd.
Utifrån begränsade resurser och många önskningar och behov av
andra åtgärder i stadsdelsområdets parker, anser förvaltningen inte
att en utredning av utsiktstorn i Älvsjöskogen bör prioriteras.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden avslår
medborgarförslaget.
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