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Se upp i backen
 
Varje vinter blir det isbana på gångvägen mellan Dalens 
centrum och T-banan. Folk halkar och sätter sig på ändan, 
vissa klamrar sig fast vid räcket med skräck i ögonen 
av rädsla för att vricka eller bryta sig. Här borde läggas 
värmeslingor som håller gångbanan torr.

Löööfven
Om S och C och Liberaler

bildar front mot de brunblå talibaner

Då måste V vara tydligt, starkt och bra

för någon högerpolitik vill vi inte ha 
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Hela Årstaskogen 
räddad
För att göra Årstaskogens alla 70 hektar (ha) till naturres-
ervat förde V en ojämn kamp i stadsdelsnämnden. Övriga 
partier, C undantaget, beslöt att såga ned 12 ha träd och 
där istället bygga hus och vägar. Naturligtvis på den mest 
lättillgängliga marken. När kommunfullmäktige röstar kän-
ner sig de våra där tvungna att rösta som S och Mp. Inte 
så bra för skogen som har flera rödlistade arter som du-
vhök, tornseglare och tallticka,
Men undret inträffade! Nu tycks hela Årstaskogen inklusive 
de undantagna 12 ha bli naturreservat. Det blev som C och 
V ville lokalt. Årstaskogen ligger bara någon kilometer norr 
om Enskede.

Byggen på 
gång
 
Trots ihärdigt motstånd från boende i 
Dalen och lokala politiker tycks 
studenthuset komma till bakom ICA . 
Huset är stort och avvikande och stänger 
luft och ljus för huset bakom. Bygg på 
annat ställe!

I hörnan av Åstorpsringen och Bersågränd 
blir det ett husbygge. Om än för högt så 
roligare än betonggaraget. 
Förlorade P-platser behöver kompenseras.

Parallellt med Sockenvägen i höjd med 
Enskede IP (kv Häradshövdingen) 
planeras för hyreshus med 60 
bostadsrättet och 5 parhus. Ett skogsparti 
är hotat.

Snabbostäder för nyanlända.
Det blir 129 modullägenheter i 
Slakthusområdet ovanför OK. Här blir det 
mindre tvåor och treor för familjer med 
uppehållstillstånd. Inflyttning nu på gång.
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