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Miljörådet

Miljörådets sammanträde
den 22 oktober 2020

Ledamöter

Peter Öberg (L), ordförande
Milla Eronen (V), vice ordförande
Lisa Carlbom (MP)
Ann-Louise Eberus (M)
Pelle Pettersson (S)

Tjänstepersoner

Sara Wrethed, avdelmngschef stadsutveckling (via Skype)
Cecilia Rivard, utredare och sekreterare i rådet
Jan Ekman, parkingenjör
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Sekreterare

Ordförande

Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
Hemsida: www.stockholm.se/farsta
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§ 1 Godkännande av dagordningen och val av

justera re
Dagordningen godkändes. Protokollet justeras av ordföranden
och vice ordföranden tisdag den 17 november. Det anmäls sedan
vid stadsdelsnämndens kommande sammanträde.

§ 2 Den globala klimatkrisen, inbjuden gäst

Peter Forsberg
Peter Forsberg representerar Teachers for Future som stödjer
ungdomsrörelsen Fridays for Future. Det är inte en förening utan
mer ett löst nätverk. De har inga stora demonstrationer utan flera
små aktioner utspridda på flera platser och många digitala
samlingar Nätverket gör detta för att uppmärksamma att
klimatförändringarna händer nu och det gäller vår gemensamma
framtid. Förutom klimatfrågan har nätverket fokus på biologisk
mångfald. Klimatfrågan är både global och lokal. Därför har även
lokalpolitiker ett ansvar för ett område som biltrafiken. Som
exempel tog Peter upp förslaget att förlänga Lingvägen (en
aktuell detaljplan för Farsta/Hökarängen) där politikerna tydligt
kan ta ställning. Peter Forsberg menar att en förlängnmg av
vägen kan leda till ökad biltrafik. Ordföranden svarade att
partierna har olika åsikter 1 frågan.
Efter Peters presentation följde en diskussion om elbilar,
explosionsrisk och eltillgång. Enligt Peters uppfattnmg är elbilar
bättre än fordon som körs på andra drivmedel eftersom
koldioxidutsläppen måste minska nu.
Fråga till Peter om han har något råd till miljörådet och
förvaltningen? Se över alla era verksamheter. Det finns alltid
något som kan förbättras som att minska pappersförbrukningen,
elförbrukningen med mera.

§ 3 Karta över stadsdelsområdets skräpkorgar
Jan Ekman, parkingenjör, visade på en karta var förvaltningens
skräpkorgar är placerade 1 våra stadsdelar. Antalet skräpkorgar
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var 447 stycken år 2003. Till år 2020 har de ökat till 663 stycken.
Extra säckställ ställs ut där det behövs som på Hökarängsbadet
och Farstastrandsbadet sommartid. Skräpkorgar ställs också ut
om det samlas skräp på en plats som är särskilt utsatt.
Skräpkorgar på gator och torg är trafikkontorets ansvar. Kontoret
har under senare år tagit bort en mängd skräpkorgar i vårt
område. Exempelvis finns inga skräpkorgar längs Lingvägen.
Varför skräpkorgarna togs bort återkommer förvaltnmgen till
efter kontakt med trafikkontoret.
Frågor som ställdes till Jan:
Skulle det vara bättre att förvaltningen har hand om alla
skräpkorgarna? Ja, för vårt stadsdelsområde skulle det vara
bättre.
Är det aktuellt med källsortering vid skräpkorgarna?
Det har försökts vid Hökarängsbadet med mindre lyckat resultat.
Folk sorterade inte rätt. Om det ska göras någonstans så är det i
parklekarna där det samlas mycket folk.
Vad gör förvaltningen när hushållssopor slängs 1 stadens
skräpkorgar? Ibland sätts skyltar upp om att det är förbjudet och
ibland tas skräpkorgar bort.
Går det att ha hundbaj spåsar i särskilda skräpkorgar för
framställning av biogas? Svårt att genomföra. Plastpåsarna måste
tas bort innan det går att göra biogas av innehållet.

§ 4 Stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk
mångfald, SÅP
Jan berättade om att Farsta tillsammans med Skarpnäck och
Enskede-Årsta-Vantör och miljöförvaltningen är först ut i staden
med att ta fram åtgärdsprogram för biologisk mångfald. Projektet
har just påbörjats och kommer att pågå till och med 2022.
Förvaltningen beräknas att lägga ner 200 arbetstimmar i projektet
(inga extra medel för arbetsinsatsen). Nya verktyg som
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underlättar genomförandet ska utvecklas och parkdatabasen ska
kompletteras. SÅP:en skapar förutsättningar till att upprätta nya
skötselplaner för naturmiljöer. Åtgärder som föreslås i SÅP
kommer att kostnadsberäknas. Exempel på ekologiska
förstärknmgsåtgärder är förbättring av eksambanden, nya
grodmiljöer och växtval somt förstärker spridningssamband som
plantering av ek och tall.

§ 5 Övriga frågor

På föregående möte ställde ordföranden en fråga om utsläpp från
Skogskyrkogårdens nya krematorium som var klart 2014.
Kyrkogårdsförvaltningen har svarat att vindarna i
Stockholmsområdet är till 63 procent nordostliga så det blåser
inte mycket mot Farsta. Reningen av utsläppen har förbättrats
betydligt jämfört med det gamla krematoriet. Besiktning av
utsläppen görs vart tredje år och nästa kontroll sker första
kvartalet 2021. Om milj örådet är intresserat av ett studiebesök
går det att ordna post corona.
Pelle undrade vad som ska göras åt Magelungens igenväxning.
Kort diskussion om biologisk mångfald, eventuell muddring och
att leda vatten från arbetstunnlar för tunnelbaneutbyggnaden.
Lokala åtgärdsprogrammet för Magelungen, LAP, innehåller inga
åtgärder för muddring. Däremot ska det ske en fosforfällning,
dagvatten ska renas och det föreslås åtgärder för att öka
tillrinningen till sjön.
§ 6 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls torsdag den 17 december kl 16:0017:00 i lokal Sunne på Storforsplan 36.
Ett ämne på dagordningen föreslås vara Lokal miljö- och
klimathandlingsplan för Farsta.

§ 7 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.

