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1. Älvsjö torg – sommartorg samt ny beläggning på infarten
Sommartorg

Älvsjö torg får även denna sommar extra bänkar och blommor i
stadens satsning på sommartorg. Kulturförvaltningen kommer även
att ordna några programpunkter. Det blir dockteater, cykelskola och
bokbuss som kommer till torget.
Ny beläggning på infarten vid torget

Många stenplattor har gått sönder vid infarten till Älvsjö torg.
Enligt trafikkontoret klarar plattorna inte tunga fordon. De planerar
därför att asfaltera hela infarten, förutom passagen för gående som
får plattor. Arbetet kommer att göras i år.
2. Solbergaskogen – förslag till nya skyltar

Förvaltningen arbetar med att ta fram nya skyltar att placera vid
entréerna till Solbergaskogen. Det blir en karta med olika
målpunkter i skogen, text om skogens naturvärden och historia samt
uppmaningar till hänsyn. Den gamla natur- och kulturstigen med
skyltar kommer även den att uppdateras.
3. Långsjöbadet – dagvattenanläggning och medborgarförslag
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För närvarande finns provisoriska grusytor vid Långsjöbadet.
Anledningen är att arbetet med dagvattenanläggningen som ska
avvattna gräsytorna har påbörjats. På grund av svåra
markförhållanden fungerade inte den ursprungliga lösningen och
arbetet fick avbrytas och läggas igen inför badsäsongen 2018. Syftet
är att få bort stående vatten i gräsytorna så att de kan användas hela
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säsongen. Därefter har en annan lösning projekterats och
förvaltningen planerar att starta arbetet i september 2019.
Två medborgarförslag om Långsjöbadet kommer att besvaras till
stadsdelsnämnden i juni. Det ena är ett önskemål om en ny
sandstrand på den bortre delen av Långsjöbadet. Förvaltningen
föreslår istället att en av bryggorna vid berget flyttas till denna plats.
Det andra medborgarförslaget innehåller flera önskemål om
förbättringar. Förvaltningen tillstyrker stänger på bryggorna för
badande att hålla sig i, samt markutjämning runt bryggorna när
dagvattenanläggningen är på plats.
4. Älvsjöskogen – processen med gränsmarkeringar

Exploateringskontoret har placerat ut gränsmarkeringar för
Älvsjöskogens naturreservat och ordnat ett informationsmöte för
fastighetsägare vars mark gränsar till naturreservatet. De
fastighetsägare som har anläggningar utanför sin tomt på stadens
mark i reservatet har uppmanats att ta bort dessa. Därefter har
miljöförvaltningen, exploateringskontoret och
stadsdelsförvaltningen gjort en gemensam tillsyn. I de fall det
fortfarande finns anläggningar kvar, kommer exploateringskontorets
jurister att hantera det.
5. Parkernas dag – lördag 31 augusti

Varje år firar Stockholms stad Parkernas dag i augusti. I år planerar
förvaltningen för aktiviteter i lekparken Apelsinen, där
upprustningen kommer att bli klar under sommaren. Eventuellt blir
det också instruktion vid något av de nya utegymmen i Solberga.
6. Övriga frågor
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Biologiska mångfaldens dag arrangerades den 18 maj vid Röda
stugan i Älvsjöskogen av lokala föreningar med stöd av
stadsdelsförvaltningen. Evy rapporterade att det kom ca 300
personer och deltog i olika aktiviteter. En spännande
programpunkt var en kvinna som visade kulning, en traditionell
sångteknik för att locka på kor och kommunicera mellan
fäbodar.
De två nya utegymmen är nu öppnade - ett i Solbergaskogen
och ett i parken Solbrännan vid skateparken.
Stadsodling – fyra personer har anmält intresse för att odla i
odlingslådorna i Prästgårdsparken denna säsong. Vattenposten
intill kommer förvaltningen att byta ut till en modern med
tryckknapp så att alla parkbesökare kan hämta vatten där. Det
finns även odlingslådor i parkleken Kristallen.
Trygghetsvandring kring Älvsjö centrum. Förvaltningen
genomför en trygghetsvandring den 27 maj i Lerkrogsparken,
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Prästgårdsstråket och Solbrännan. Syftet är att titta på
växtlighet, belysning och trafik. Polisen, fältassistenterna,
trafikkontoret och Micasa medverkar.
Anslagstavlor. Några anslagstavlor på olika platser i
stadsdelsområdet har länge varit borttagna på grund av
byggarbeten, men är nu åter på plats. Kajsa uppmanade gruppen
att lämna önskemål på platser för fler anslagstavlor.
Frågan om återvinningsstationer som tagits bort eller har en
konstig placering kom upp igen. Förvaltningen har inte fått
något gehör för sina synpunkter till Förpackningsinsamlingen
och Stockholm Vatten och Avfall, men kan försöka igen.
Vildtulpaner – Älvsjö miljöråd har anmält att en del vildtulpaner
vid Långbro gård har blivit nedklippta. På grund av
vildtulpanerna klipps inte gräsmattorna i Långbrogårdsparken
förrän efter midsommar. De som nu blivit klippta växte dock på
andra sidan Långbro gård och var inte kända av förvaltningen.

7. Kommande möten

Onsdag 12 juni kl 17.30-19
Höstens möten:
Onsdag 4 september kl 17.30-19
Onsdag 9 oktober kl 17.30-19
Onsdag 20 november kl 17.30-19
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