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Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse KOF/2017:109 till kommunledningsförvaltningen som svar
på frågor ställda vid Alby Dialogforum 2017-05-18.
Sammanfattning

Alby Dialogforum 2017-05-18 handlade generellt om hur gemensamma
krafter kan göra Alby till en tryggare och trevligare kommundel. Följande
synpunkt lämnades specifikt till kultur- och fritidsnämnden:
-

Det finns ett konstverk i grå betong i korsningen Albyvägen/Hågelbyvägen som folk upplever som stötande.

Kultur- och fritidsnämnden ombads också att besvara följande fråga, initialt
ställd till vård- och omsorgsnämnden:
-

Det saknas aktiviteter för pensionärer i Alby. I Tumba finns exempelvis
Mötesplats Grödinge. Hur kan kommunen stötta aktiviteter för äldre i
Alby?

Kultur- och fritidsförvaltningen besvarar frågorna i sin tjänsteskrivelse
KOF/2017:109 och föreslår att tjänsteskrivelsen ska utgöra kultur- och fritidsnämndens svar till Alby Dialogforum 2017-05-18.

Beskrivning av ärendet

Temat för Alby Dialogforums kvällspromenad med nattvandrare och allmänhet i Alby var hur vi tillsammans kan göra Alby till en tryggare och
trevligare kommundel. Frågor som fördes fram under vandringen rörde
bland annat vad som ska hända framöver med kommunala lokaler som står
tomma. Det framkom flera önskemål om förbättringar i utemiljön, t ex en
dusch vid bassängen i Grindtorpsparken, reparation av trasiga lyktor längs
en gångväg och bättre renhållning i skogen nedanför Grindtorpsparken.
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Vandringen utgick från Albys Hjärta, gick genom tunnelbanan upp till Albyberget, förbi Tingstorget, Grindtorpsparken (Sångfågeln) och Grindtorpsskolan och tillbaka.
Kultur- och fritidsförvaltningens svar på synpunkt och fråga

Synpunkt: Det finns ett konstverk i grå betong i korsningen Albyvägen/Hågelbyvägen som folk upplever som stötande.
Svar: Konstverket i grå betong i korsningen Albyvägen/Hågelbyvägen invigdes 6 maj 2014 av dåvarande ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Mattias Gökinan.
Konstnären Tarek Zaki är från Egypten och hade under två vistelser i Fittja
inom ramen för ateljéprogrammet Residence Botkyrka fått inspirationen till
konstverket i Alby. Han undersökte arkeologiska platser och talade med boende och historiker för att få inspiration till skulpturen. Resultatet blev
spännande berättelser och bilder från stenåldern, järnåldern och vikingatiden
fram till dagens miljonprogram. Konstnären tänker sig skulpturen som en
stad i miniatyr med alla de historiska lager som finns i Botkyrka och vill
gärna att barn och vuxna använder sig av konstverket, det vill säga man får
klättra och sitta på de olika delarna. De är säkert monterade.
Botkyrka kommun arbetar med den offentliga konsten genom 1%-regeln,
vilket innebär att det finns en struktur och planering kring hur offentliga
konstverk blir till i kommunen. Kultur- och fritidsnämndens Konstråd tar
beslut om vilka konstnärliga utsmyckningar som ska genomföras när nybyggnationer och renoveringar av byggnader sker eller när förändringar på
Gata/Park sker samt även ibland vid VA-projekt som syns i det offentliga
rummet. 2010 beslutades att en procent av byggkostnaden för en ny vattenledning från Tumba till Alby skulle gå till en konstnärlig gestaltning. Tarek
Zaki fick uppdraget.
Fråga: Det saknas aktiviteter för pensionärer i Alby. I Tumba finns exempelvis Mötesplats Grödinge. Hur kan kommunen stötta aktiviteter för äldre i
Alby?
Svar: Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarar, i överenskommelse med
vård- och omsorgsförvaltningen, för att samordna kulturella aktiviteter för
äldre. Den primära målgruppen är äldre i kommunens äldreboenden. Kulturoch fritidsförvaltningen ansvarar också för kompetensutveckling inom kultur för personalen vid dessa boenden.
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Varje höst arrangerar kultur- och fritidsförvaltningen särskilda Äldredagar/Seniorvecka tillsammans med PRO, SPF och andra föreningar med aktiviteter för äldre. Därtill erbjuder förvaltningen ekonomiska bidrag till
samma föreningar och tillhandahåller projektstöd inom ramen för Evenemangsbidrag och Kreativa fonden till både föreningar och enskilda personer
som vill arrangera aktiviteter för Botkyrkabor, också den äldre målgruppen.
Äldre är också en prioriterad målgrupp inom arbetet med Kreativa fonden,
både som arrangörer och målgrupp för de projekt som fonden stödjer.
Förvaltningen vill också framhålla föreningslivets egna krafter. Botkyrkas
äldreföreningar och andra föreningar med aktiviteter för äldre erbjuder ett
brett utbud i kommunen.
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