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Miljörådets sammanträde
den 27 maj 2021
Ledamöter
Peter Öberg (L), ordförande
Milla Eronen (V), vice ordförande
Lisa Carlbom (MP)
Pelle Pettersson (S)
Ann-Louise Eberus (M)
Tjänstepersoner
Sara Wrethed, avdelningschef stadsutveckling
Cecilia Rivard, utredare och sekreterare i rådet
Nina Lindberg, landskapsarkitekt
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Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
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§ 1 Godkännande av dagordningen och val av
justerare
Dagordningen godkändes. Protokolletjusteras av ordföranden 1
och vice ordföranden ffl:åHåttg deA 11 oktob©r. Det anmäls sedarlCR.___
vid stadsdelsnämndens kommande sammanträde.
/
§ 2 Skyfallsåtgärder och biologisk mångfald
Nina Lindberg, landskapsarkitekt på förvaltningen, presenterade
parkinvesteringsprojektet Farstaängen. Projektet omfattar flera
etapper. Den första etappen som nu genomförts omfattar Dälden,
den sydvästra delen mot centrum. Åtgärder för dagvatten- och
skyfallshantering och biologisk mångfald har genomförts. Det
handlar om att hantera flödesvägar vid skyfall och skapa
infiltrationsytor. Ytor med biokol har anlagts och träd, buskar och
växter har planterats i infiltrationsbäddarna.
Projektet Telestaden kommer att påverka stora delar av
Farstaängen. En gångtunnel vid Östmarksgatan-Vitsandsgatan
tas bort och på så vis leds skyfallsvatten vid sidan av
Östmarksgatan till Dälden och mot den stora öppna ytan på
Farstaängen. Förvaltningen har påtalat att Telestaden bör
kompensera för detta med infiltrationsåtgärder på Farstaängen.
Nästa etapp i parkprojektet är en mindre yta för möte och
umgänge i närheten av gångtunneln vid Farstavägen. Även där
görs åtgärder för infiltration som exempelvis att träd planteras i
biokolsbäddar. Etappen påbörjas hösten 2021.
§ 3 Aktuellt inom förvaltningens trygghetsarbete
Sara berättade om genomförda trygghetsinvesteringar år 2020
och om sökta/beslutade investeringar för 2021.
Under 2020 genomfördes:
• Belysning till och från Fagersjö elljusspår.
• Utökning av belysningspunkter i parklekarna Starrmyran i
Hökarängen och Semlan i Sköndal.
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Slyröjning för fri sikt utfördes längs gångvägar i
Odlarängen i Tallkrogen, vid Gubbängens tunnelbana,
i området vid basketplanen i Fagersjö, längs parkvägen
vid järnvägen i Farsta och vid gångtunneln under
Ullerudsbacken i Farsta strand.

Trygghets investeringar som planeras för 2021:
• Ny belysning i lekparken Skallet i Norra Sköndal, medel
beviljade (Nämnden biföllförvaltningens förslag 27 maj)
• Hundrastgård i Skända!
Medel sökts i verksamhetsplanen (avslag) och på nytt i
tertialrapport 1
• Fri sikt längs gångvägar
Medel sökts i tertialrapport 1
Trafikkontoret startade ett pilotprojekt 2020 för tryggare
gångtunnlar. Farsta stadsdelsförvaltning anmälde intresse för att
medverka. I samarbete med högstadieelever i Farsta grundskola
genomfördes ett konstprojekt i tunneln under Farstavägen som
går mellan centrum och Farsta grundskola.
Under 2021 har trafikkontoret 10 miljoner kronor för att fortsätta
med åtgärder för att öka tryggheten av gångtunnlar.
Förvaltningen har gjort en inventering och boende har haft
möjlighet att svara på frågor genom en digital enkät vilket
resulterat i svar från 160 personer. Enligt enkäten är tunneln
under Tyresövägen vid hållplats Norra Sköndal den mest otrygga
i stadsdelsområdet. Tunneln är Trafikverkets vilket betyder att
trafikkontoret inte har möjlighet att genomföra några åtgärder.
Trafikkontoret arbetar istället vidare med förbättringsåtgärder för
tunneln under Farstavägen, nära Kvickenstorpsskolan.
Peter undrade om förvaltningen fått kommentarer från
medborgarna när det gäller slyröjning av buskage som ersätts
med gräsmatta?
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Saras svar: Blandat med positiva och negativa synpunkter. Det är
lite av en målkonflikt mellan trygghet och biologisk mångfald.

§ 4 Övriga frågor

Pelle hade information från Magelungens vänner att abborren i
Magelungen hade mycket höga halter av PFOS som förmodligen
kommer från släckskum från Ågestas övningsanläggning.
Fiskeföreningen ska snart ha sommaraktiviteter för barn och
ungdomar. Kommer de kunna äta fisken de får upp? Sara
föreslog en kontakt med miljöförvaltningen. (Kontakt har tagits
med miljöförvaltningen som utrederfrågan.)

§ 5 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls torsdag den 26 augusti kl 16.00-17.00 i
lokal Sunne på Storforsplan 36 eller via Skype.

§ 6 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet.
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