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Närvarande:

Torbjörn Erbe (M)
Pär Hommerberg (FP)
Göran Wrene (S)
Maj-Len Eklund (V)
Kenneth Rönnquist (MP)
Kajsa Pärke, Älvsjö sdf
Mikael Martelius, Älvsjö sdf

1. Vivelparken – byggstart i sommar
Anbudstiden för bygget av den nya lekparken i Vivelparken har gått ut och trafikkontoret håller på att utvärdera inkomna anbud. I början av sommaren förväntas bygget starta för att hinna bli klart i år.
2. Äppelängen – samråd på plats prel 24 maj
I Örby slott byggs nu tolv kedjehus vid Örby allé. Som kompensation för ianspråktagen grönyta kommer exploateringskontoret att bekosta en mindre upprustning av parken Äppelängen. Stadsdelen planerar ett samråd med kringboende på plats mån 24 maj kl 18.
3. Långbro bollplan – ny parkering och radhus
Bygget har startat för en ny parkering vid Vantörsvägen. Den är avsedd för besökare till både Ekängens skola, BMX-banan och den nya Långbro bollplan.
Inom parkeringen ska det även finnas en återvinningsstation. Parkeringen ska
vara klar till semestern. De nya radhusen på den gamla bollplanen har planerad
byggstart till maj.
4. Älvsjö centrum – infartsparkeringen öppen till 31 juli
Nu har kommunfullmäktige godkänt alla avtal och planer för Älvsjö centrum.
Eftersom byggstarten är uppskjuten till augusti kommer infartsparkeringen inte
att stänga i april utan hålla öppet till sista juli. Eventuellt kommer delar av parkeringen att stängas av tidigare för provborrningar. Det första byggnadskvarteret planeras byggstarta i november. Det är kvarter 3 med hyresrätter som byggs
av Maxera, men kommer att tillhöra Familjebostäder.
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5. Gamla bensinmacken på Johan Skyttes väg – utställning till 12 maj
Det nya planförslaget för Jutesprånget 9 innebär att macken rivs och en ny
byggnad uppförs för en elfirmas kontor, lager och mindre grossistförsäljning.
Förvaltningen och tvärpolitiska gruppen hade inga synpunkter när förslaget var
på samråd i höstas. Nu finns det utställt på medborgarkontoret till 12 maj och
stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkter under denna tid.
6. Övergångsställen på Folkparksvägen och Kontrollvägen
Majvi Andersson i nämnden har framfört önskemål om nya övergångsställen
där många går över på Folkparksvägen respektive Kontrollvägen. Maj-Len
hade ytterligare några trafikfrågor och kommer att kontakta trafikkontorets
Lotten Backström för att få svar på dessa.
7. Aktuellt inom parkskötseln
Mikael Martelius informerade om parkskötseln och svarade på frågor.
* Sandsopning av gator och parkvägar pågår och kommer att hinna bli klart till
15 maj trots den sena våren. Även gräsmattor kommer att sopas där snövallar legat och sand och grus samlats.
* Inom kort kommer 20 personer att börja arbeta i Älvsjö genom trafikkontorets Start-projekt. Det innebär en viss förstärkning även av parkskötseln. De
kommer bland annat att plockstäda gator och torg, samt måla staket och liknande i parker.
* Torbjörn Erbe tog upp att han anser att vinterns snöröjning fungerat bra i
akuta faser men att kompletteringsröjningen enligt kontraktet saknas nästan
helt. Det har varit stora brister när det gäller sånt som röjning av brandposter, dagvattenavrinning, öppning av portar, lastintag och garageinfarter till
både privatfastigheter och näringsidkare. Detta är allvarligt när vi haft en sån
hård vinter, t.ex. vid en brand så kan det vara omöjligt att få fram vatten om
stora snövallar ligger över brandposter. För gamla kan det vara omöjligt att
komma ut när inte den kontraktsenliga röjningen sker på ett korrekt sätt utan
nästan helt uteblir. Mikael lovade ta upp detta på nästa möte med entreprenören. Han ansåg att snöröjningen fungerat bra i vinter, men han hade inte
tillräckligt hunnit kontrollera kompletteringsröjningen, utan är beroende av
de synpunkter som kommer in från allmänheten.
8. Kommande möten
Följande onsdagar kl 17.30:
26 maj, 23 juni

Antecknat av Kajsa Pärke

