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1. Program för kvarteret Kabelverket – remiss
Samrådet pågår till den 14 september. Samrådsmöte hölls onsdag den 29 augusti på medborgarkontoret med ca 40 deltagare. Tvärpolitiska gruppen diskuterade olika delar av planen, såsom exploateringsgrad, idrottshallens storlek
och placering, bollplanens placering i förhållande till bostäder, samt trafikfrågor, framför allt Älvsjövägen. Förvaltningens remissvar tas upp på nämnden i
september.
2. Avfallsplan för Stockholm 2013-2016 - remiss
En ny avfallsplan är på samråd till 28 september. Mötet diskuterade olika frågor såsom avfallskvarnar, insamling av farligt avfall och problem med återvinningsstationerna. Förvaltningens remissvar tas upp på nämnden i september.
3. Älvsjö centrum – invigning av den nya bussgatan
Invigning av resecentrum med de nya rulltrapporna och den nya bussgatan var
planerad till slutet av september. Nu ser det ut som att invigningen kommer att
skjutas fram till slutet av oktober, på grund av Stockholm Vattens försenade
arbeten i gatan. Detta påverkar också byggstart för kvarter 1 närmast förvaltningskontoret, eftersom busshållplatserna måste flyttas från torget innan tomten kan röjas av.
4. Långsjöbadet – byte av bryggor, bygget av ny servering
Förvaltningen inväntar offert för att låta byta ut en eller två av de befintliga
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badbryggorna i år. Bygget av den nya serveringen pågår och planeras vara
klart i november. Serveringen kommer att hålla öppet på helger under lågsäsong och varje dag under sommaren.
5. Älvsjöskogen – utredning av naturreservat inledd
Exploateringskontoret har nu beställt arbetet att ta fram skötselplan och föreskrifter för att kunna blida naturreservat av Älvsjöskogen. Konsulten har besökt förvaltningen och inlett arbetet. Beslut tas i kommunfullmäktige våren
2014. I samband med årets tertialrapport 2 finns möjlighet att söka särskilda
medel för kostnader inför bildandet av naturreservat. Förvaltningen kommer
att söka för dränering, naturmarksvård, rastplatser, skyltar och utegym.
6. Övriga parkfrågor
Bergtorpskärret. Eftersom det är ständiga översvämningar på gungornas plats
kommer de befintliga gungställningarna att plockas bort. En ny gungställning
ska istället sättas upp på en torrare plats mellan lekplatsen och gatan. Där
gungorna stått blir det istället någon typ av plantering med vattenväxter.
Kristallens parklek. Under maj samlades önskemål och synpunkter in från besökare i parken. Nu planeras en barnvandring i parken för att få in även de
mindre barnens önskemål. Sedan ska en landskapsarkitekt tillsammans med
förvaltningen ta fram ett program utifrån de önskemål som kommit in.
Plaskdammarna. Under årets säsong har provtagningsresultaten varit bra för
båda plaskdammarna. Endast ett prov i Kristallen var dåligt, då provtagaren
kom när entreprenören höll på att tömma dammen för rengöring. Miljöförvaltningens krav på rening och cirkulation i plaskdammarna har dock ökat de senaste åren. För att uppfylla kraven skulle förvaltningen behöva göra investeringar långt över den budget vi har. Då problemet är detsamma i hela staden har
förvaltningen tagit upp frågan med stadsträdgårdsmästaren. Om det inte kommer fram medel att söka för dessa investeringar kan förvaltningen bli tvungen
att lägga ned plaskdammarna.
Cykelbanor. Mötet diskuterade olika problem med cykelbanor, till exempel dåliga lagningar, buskar som hänger ut över banan, farorna med den nya cykelbanan utanför medborgarkontoret, flyttning av cykelpump. Kajsa framför synpunkterna till parkingenjören respektive exploateringskontoret.
7. Höstens möten
Följande onsdagar kl 17.30:
3 oktober
7 november
5 december

Antecknat av Kajsa Pärke
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