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Sammanfattning
Fittja dialogforum gästade Allmändalen på Mångkulturellt centrum. Dialogen
inleddes med en promenad i området och fortsatte sedan på Mångkulturellt
centrum. Under promenaden diskuterades vad som är på gång i området och
deltagarna fick en återkoppling från tidigare dialoger. Diskussionen på
Mångkulturellt centrum tog sikte på framtiden, vad som kan förbättras i
utemiljön och på allmänna platser. Flera önskade att vattnet skulle lyftas fram
bättre i Fittja, badplatsen vid Albysjön är saknad och strandlinjen borde rensas.
Flera önskade också ett café i den upprustade Fittjahöjden. Fler mötesplatser
som lockar kvinnor behövs i Fittja.
Minnesanteckningarna skickas vidare till samhällsbyggnadsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden. Fittja dialogforum vill uppmärksamma
samhällsbyggnadsnämnden på synpunkterna om att lyfta fram vattnet i Fittja.
Fittja dialogforum uppmanar vidare kultur- och fritidsnämnden att
uppmärksamma de synpunkter som fördes fram om behovet av mötesplatser i
Fittja som lockar kvinnor, t ex ett café, samt önskemålet om ytterligare en
träningslokal inomhus, fler mindre lekplatser och en utomhusbassäng för
vuxna. Fittja dialogforum önskar en återkoppling från kultur-och
fritidsnämnden.
Fittja dialogforum vidarebefordrar synpunkter om papperskorgar, ramp vid
Fittjaterassen, otrygghet vid konstcontainrarna och önskemål om bättre
skyltning till kommunens synpunktshantering.
Inledning av mötet
Mötet inleddes med en promenad i området. Vi började på Fittja äng, fortsatte
till Fittjaterassen och sedan vidare till Fittja centrum och konstkuben på
Ungdomens hus. Under vandringen berättade dialogforums ordförande Pia
Carlson och områdesutvecklaren Parvaneh Sharafi vad som är på gång i
området. Vandringen avslutades på Mångkulturellt centrum där
landskapsarkitekt Kerstin Lagnefeldt berättade om det fortsatta arbetet med att
rusta upp Fittjahöjden.
Fittjahöjdens olika delar kommer att få lite olika fokus. En del får en
hälsoinriktning med gym, en annan kommer att inriktas på lek. Befintlig
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lekplats kommer att utvecklas. I den mittersta delen av parken kommer en
mötesplats ta form. Föreningslokalen kommer att rivas. Den nya konsthallen
ska kunna använda en del av parken för skulpturer med mera. Hela parkens
belysning kommer att ses över liksom ingångarna till parken. Allt ska bindas
ihop till en helhet i syfte att fler ska lockas till parken.
I höst kommer landskapsarkitekter arbeta fram ett konkret förslag.
Kommunens ambition är att så mycket som möjligt av medborgarnas önskemål
ska tas med. Förhoppningsvis finns ett förslag klart till jul. Själva bygget av
den nya parken väntas börja hösten 2018 och ta ungefär ett år. Nyinvigning av
parken planeras till hösten 2019.
Utvecklingen av utemiljön och allmänna platser i Fittja
Efter vandringen fortsatte dialogen på Mångkulturellt centrum där vi pratade i
grupper om utvecklingen av Fittja, om hur utemiljön och allmänna platser kan
förbättras.
Synpunkter från deltagarna:
- Det är bra att parken [Fittjahöjden] ska rustas upp, det har varit otryggt där.
Det vore bra om man kunde ha en cafeteria i Fittjahöjdens park.
Områdesutvecklaren: Det finns en tanke om att ha en cafeteria i det nya
biblioteket/konsthallen. Men ännu är inget klart.
- Det saknas mötesplatser som lockar kvinnor i Fittja. Många mötesplatser är
föreningsdrivna.
- Det var en saknad i somras när både biblioteket och Mångkulturellt centrum
var stängt.
- Det borde finnas en kommunal träningslokal i Fittja inomhus. I det befintliga
är det för många människor och alltför avancerade apparater.
- Vi behöver fler lite mindre lekplatser i Fittja. Alla barn kan inte samlas på ett
enda ställe.
- Fittjaterassen känns tillgängligt som passage till Fittja äng. Det behövs dock
en ramp till Fittjaterassen från centrum och en ner mot Fittja äng.
- Det är dåligt med papperskorgar på vägen mellan centrum och Fittjaskolan.
- Det är otryggt runt konstcontainrarna på kvällstid.
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- Det är lite dåligt skyltat generellt i området, även om det har blivit bättre.
Det är dåligt skyltat till Mångkulturellt centrum. Det borde finnas
informationsskyltar i centrum.
- Man borde höja temperaturen i simhallen.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande: Vattnet har en temperatur på 28-28,5
grader. Det är en vanlig temperatur i simhallar. Simmarna vill inte ha det
varmare.
-Det behövs fler lokaler för föreningar.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande: Tanken är att nedervåningen i det
gula huset mittemot Mångkulturellt centrum ska utvecklas till ett
”Föreningarnas hus”, motsvarande Albys hjärta i Alby.
Centrum
En deltagare tyckte:
Det har blivit sämre i centrum sedan bänkarna vid den orangea väggen togs
bort. Det behövs bänkar inne i centrum.
En annan tyckte:
Bänkarna borde placeras utanför i centrum. Inomhus blir det ett ”hängställe”.
Fittja äng
Jag kommer från Fittja föreningsråd och undrar varför vi inte fick tillstånd att
ha festival på Fittja äng i somras. Vi fick inte köra in bilar på området.
Föreningen fick tillstånd men inte att köra bil på ängen och detta gjorde att det
var omöjligt att ha festivalen. Områdesutvecklaren berättade att hon kommer
att kalla intresserade till möte i oktober för att samla aktörer kring en framtida
Fittjafestival.
Vad händer med strandlinjen i Fittja?
Områdesutvecklaren: Den ingår i dagvattenprojektet. Det har legat på is med
anledning av en överklagan men i höst börjar projekteringen av
dagvattenparkerna i Fittja. Ett principförslag förväntas vara klart i mars 2018.
Därefter sker detaljprojektering och vi har beräknat kunna handla upp en
entreprenör i september/oktober 2018. Anläggningarna i Fittja beräknas stå
klara 2020.
Det är ett problem med folk som matar fåglar. Fåglarna bajsar ner allt.
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Det borde finnas betande djur på Fittja äng.
Vatten
Gör Fittja känt för sitt vatten!
Det borde finnas båtar som fiskar Nors i Fittja. Fisken skulle även kunna
förädlas i Fittja. Det är en delikatess i många länder, men äts inte här.
Man borde kunna använda vattnet (Albysjön)bättre! Vad krävs för att det ska
bli en badplats här igen?
Det vore bra med en utomhusbassäng för vuxna.
Det vore fint med en vacker fontän i Fittja (en grund, så att ingen kan drunkna
i den).
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