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1. Trafikfrågor
Övergångsställen på Älvsjövägen byggs om

Nämnden har tidigare framfört önskemål till trafikkontoret om att
trafiksäkerheten på Älvsjövägen behöver förbättras, speciellt vid de
två obevakade övergångsställena i nordvästra delen av vägen.
Trafikkontoret planerar nu att bygga om övergångsställena. De blir
smalare genom att en klack byggs ut på ena sidan, de får också
tydligare belysning och skyltning. Det är inte möjligt att lägga
någon typ av gupp eller busskudde på Älvsjövägen eftersom
fastigheterna intill har stora vibrationsproblem som skulle förvärras
av gupp.
Trafiksituationen vid Älvsjö torg
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Trafikkontoret har fått synpunkter på att trafiksituationen vid Älvsjö
torg är rörig då många hämtar och lämnar vid stationen. Därför
planerar de att sätta stoppförbud på vändplanen vid torget. De
kommer också att utöka 30-minutersparkeringen på Johan Skyttes
väg vid torget så att den gäller alla dagar i veckan kl 9-22. En
särskild plats för taxi saknas idag i Älvsjö centrum. Trafikkontoret
kommer därför att skylta för taxi vid parkeringsfickan på
Götalandsvägen vid korvkiosken.
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2. Odling – flera möjligheter i Älvsjö

Odlingslådor finns i Prästgårdsparken och i parkleken Kristallen.
Det är gratis och inte någon kö, bara att höra av sig till
förvaltningen. I Viktoriaparken finns en odlingsförening med lotter
och lådor som utökades förra året. De har några personer i kö. På
flera gårdar i Solberga där det finns intresse hos boende har
Stockholmshem placerat odlingslådor. Genom föreningen Co-grow
kan lägenhetsboende som vill odla och villaägare som inte hinner
med sin trädgård hitta varandra. Stadsdelsförvaltningen tittar nu på
ett medborgarförslag om en stadsodling i form av en gemensam
köksträdgård i Långbro park.
3. Apelsinparken

Arbetet med upprustningen av Apelsinparken hade uppehåll över
vintern, men är nu igång igen och fortsätter enligt plan. Besiktning
är planerad till vecka 24. Om det då konstateras några
säkerhetsbrister i lekutrustningen måste dessa åtgärdas innan
lekparken kan öppna.
4. Två nya utegym

Ett utegym i Solbergaskogen och ett i parken Solbrännan vid
skateparken har nyligen färdigställts och inväntar besiktning. Om
några säkerhetsbrister upptäcks vid besiktningen så måste de
åtgärdas innan utgymmen kan öppnas.
5. Älvsjöskogen – stormfällda träd, nya bänkar,
gränsmarkeringar

I januari drabbades Stockholm av stormen Alfrida. Många träd föll
över gator och parkvägar och i Älvsjöskogen blev flera träd
hängande i elledningarna till motionsspårets belysning. Kostnaden
för att åtgärda de stormfällda träden på parkmark blev över hundra
tusen kronor. Stockarna och en del ris har lämnats kvar för den
biologiska mångfaldens skull. Förvaltningen har uppmärksammats
på att granbarkborre förekommer i Älvsjöskogen och för en
diskussion med miljöförvaltningen om hur det ska hanteras.
I mars placerads tio nya bänkar ut i Älvsjöskogen. De är gjorda av
kraftiga ekstockar för att passa in i skogsmiljön. Ett nytt
väderskyddat bänkbord med tak har satts upp vid naturreservatets
huvudentré vid gamla Älvsjö bollplan.
Miljöförvaltningen och exploateringskontoret håller nu på och sätter
ut gränsmarkeringar för naturreservatet. De fastighetsägare som
har anläggningar utanför sin tomt på stadens mark kommer att
kontaktas och uppmanas att ta bort dessa.
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6. Kabelverket / Älvsjöstaden

Nu pågår inflyttning i två kvarter intill Sjörövarparken. JM:s kvarter
Brf Skattkistan innehåller 170 bostadsrätter och en förskola.
Familjebostäders kvarter Promenadskon innehåller 195 hyresrätter
och en gruppbostad. Inflyttningen sker i etapper under hela 2019.
Mot Solbergaskogen pågår bygget av ytterligare två kvarter som
utgör JM:s Brf Solstrålen med 138 bostadsrätter och tre lokaler,
försäljning pågår.
Mittemot Engelska skolan kommer Familjebostäder att bygga ett
hus med 65 studentlägenheter och en butikslokal. Markarbetet
startar i april.
Kämpetorpshallen kommer att öppna i höst och Kämpetorpsskolan i
januari 2020. Byggherrarna ska ta fram en lösning i samråd med
exploateringskontoret hur idrottshallens besökare ska ta sig dit, då
hela Kabelverksgatan ännu inte är öppen.
7. Övriga frågor









Grodans dag 14 april, arrangeras av ”Rädda Långsjöns grodor”
m.fl föreningar med stöd av stadsdelsförvaltningen.
Biologiska mångfaldens dag 18 maj, arrangeras vid Röda stugan
av lokala föreningar med stöd av stadsdelsförvaltningen.
Älvsjö trygghetsdag lörd 27 april på Älvsjö torg, arrangeras av
stadsdelsförvaltningen i samarbete med polisen, brandförsvaret,
m.fl. Se inbjudan.
Holger undrade hur det går med hans förslag om digital
skyltning i Solbergaskogen och på andra platser. Förvaltningen
arbetar med nya skyltar för Solbergaskogen och kommer att titta
på Holgers förslag.
Evy undrade hur det går med toalett i Älvsjöskogen, samt
skyltning till naturreservatet. Förvaltningen kontaktar
trafikkontoret igen om dessa frågor.

8. Vårens möten

Nästa möte flyttas till onsdag 22 maj kl 17.30-19.
Om det finns behov har vi också en mötestid onsdag12 juni.

Antecknat av Kajsa Pärke
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