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Samtal om framtiden
Sammanställning samtal med invånare under våren 2011

I denna sammanställning har huvuddragen i samtalen sammanfattats. Detaljer
för varje samtal är inte med, men har också dokumenterats.

I Botkyrka ska man kunna leva klimatsmart
Vad skulle få dig att lämna bilen hemma?

Om det fanns bättre kommunikationer mellan Botkyrkas alla delar skulle fler
lämna bilen hemma. I nästan alla grupper kom det upp att man önskar sig en
ringlinje runt hela Botkyrka, gärna spårbunden. Att det är speciellt krångligt
att ta sig mellan norra och södra Botkyrka är ett annat återkommande tema.
Man vill till exempel att det ska gå fler bussar från norra Botkyrka till Tumba
och Tullinge. Deltagarna tycker också att det är galet att det inom samma
kommun finns två SL zoner. Det är dyrare att ta sig från Alby till Tumba än
från Alby till Skärholmen. Det här gör att många åker för att shoppa och fika
i Skärholmen eller Liljeholmen istället för Tumba.
”Just eftersom det är så svårt att ta sig mellan Hallunda och södra Botkyrka
väljer många föräldrar i Hallunda att sätta sina barn i skolor i Liljeholmen
istället för Tumba eller Tullinge”.
Bättre kommunikationer till andra närliggande kommuner där många har sina
arbetsplatser, som Södertälje och Huddinge lyfts också fram som viktigt.
Bussarna och pendeltågen ska också bli mer pålitliga och gå oftare. Idag
kommer de sällan i tid och då vågar man inte chansa utan tar bilen för att inte
komma för sent.
”Buss 707 och 708 borde gå varje kvart i rusningstrafik”
Vad fattas kommunikationsmässigt?

Förutom det som lyfts fram ovan är det många som ville ha fler och bättre
kommunikationer till grönområden runt om i kommunen. Att utnyttja vattnet
mer genom att ha en båtförbindelse mellan Alby och Stockholmskajen var en
annan punkt. Bättre gångvägar mellan Tullinge och Alby kom också upp,
samt att det är krångligt att ta sig mellan Hallunda och Gamla Norsborg. Bättre bussförbindelser mellan Grödinge och de andra kommundelarna behövs
också. I samtalet i Grödinge uttrycktes att det finns ett verkligt behov av att
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öppna Uttrans järnvägsstation igen. Det är ett också ett klimatsmart drag att
göra det.
”Jag som bor i Tullinge vill gärna göra kulturella aktiviteter i Alby men eftersom det är så krångligt att ta sig dit blir det inte så ofta”.
Vilka upplevelser vill du ha i ditt närområde?

Den här frågan handlar om vilka upplevelser som behövs nära där man bor
för att inte behöva flyga långt bort på semester då det påverkar miljön. I flera
samtal kom det upp att man vill ha fler uteserveringar, grillplatser och bättre
badplatser. I Hallunda pratar man om ett äventyrsbad, ett Heron City och en
motorkrossbana. I Alby lyftes det fram att man vill ha is på fotbollsplanerna
på vinterhalvåret.

I Botkyrka ska man känna sig hemma i storstaden
Hjärta:

(En plats som står dig nära, som du skulle vilja visa någon som kom på besök)
Här lyfte många fram platser nära där de bor, där de har sin familj och vänner. Platser som Gamla Norsborg, Alby idrottsplats, Hallunda äng, Hallunda
Folkets hus och Albyhöjden nämndes. Sturehof, Hågelby och Flottsbro kom
också upp i flera grupper.
Centrum:

(Platsen där man möter folk, kommunens centrum)
De flesta valde Tumba som kommunens centrum, med motiveringen att det
går många kommunikationer därifrån, att det finns ett köpcenrum och att
kommunhuset ligger där. Vissa valde sitt kommundelscentrum, som Alby C
eller Tullinge C.
Skyltfönster:

(En plats som du tycker lyfts fram utåt av kommunen)
Många väljer Tullinge och Tumba. Det förstnämnda för att man tycker att det
läggs mycket resurser på Tullinge och att det är finast där, i Tumba för att
kommunhuset ligger där. Flera väljer också Cirkus Cirkör, Mångkulturellt
Centrum och Subtopia då man tycker att kommunen satsar mycket på dessa
verksamheter.
Bakdörr:

(En plats som är bortglömd, ej omhändertagen)
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Här väljer många platser i norra Botkyrka, med motivering att det är dåligt
underhållet och att det ser smutsigt ut. De yngre deltagarna väljer Grödinge
och Vårsta, då de inte visste att det är en del av Botkyrka kommun.

I Botkyrka ska det finnas plats att växa
Var ska man bygga fler bostäder och vilken typ?

Ett centralt tema i alla samtal är att det behövs fler hyresrätter, både mindre
ettor för personer som flyttar hemifrån och större familjelägenheter. Att det
inte är för dyrt är viktigt. Vissa av deltagarna i norra Botkyrka är kritiska till
att bygga villor och radhus där de bor då de inte tror att de som bor där har
råd att köpa dessa.
De flesta tycker dock att en blandning är det viktigaste. Det ska finnas villor,
radhus, bostadsrätter och hyresrätter både i södra och norra Botkyrka. Man
vill ha en levande stadsmiljö där det finns rum för personer med olika behov.
I Alby och Hallunda uttrycker flera kritik mot att deras lägenheter är dåligt
underhållna. Vissa är positiva till att köpa sina lägenheter – men först efter att
de har renoverats.
”Jag köper gärna min lägenhet om man renoverar den först. Man kan starta
en förening för att hjälpa de som inte har råd att betala som man har gjort i
Nacka”.
Var ska kommunen växa?

Deltagarna önskar sig fler lägenheter i alla kommundelar. Att bygga radhus
eller villor mellan Tumba och Alby kom också upp på förslag. Runt Hågelby,
mot Grödinge och Vårsta, vid Slagsta och Hamra är andra platser där man
gärna ser att kommunen växer. I samtalen i Alby nämndes Albyskolan och
Albyvägen som ställen där man gärna ser fler lägenheter. Mellan Tullinge
och Tumba, i Eriksberg, vid Hågelby och runt ICA Maxi var några av de
platser där man tycker att det borde byggas fler arbetsplatser.
Vilken typ av arbetsplatser ska man satsa på i Botkyrka?

Några deltagare tycker att kommunen borde locka ett stort företag till Botkyrka som kan anställa invånare. De flesta är dock mer inne på att Botkyrka
ska satsa på mindre företag. För att det ska bli möjligt bör man bygga fler
mindre lokaler, som till exempel butikslokaler. En annan grupp var inne på
att Botkyrka bör satsa på ekoturism. Det finns så mycket av kulturhistoriskt
värde att lyfta fram i Botkyrka och mängder av friluftsaktiviteter. Bygg hotell
och vandrarhem och anställ invånare som guider så kan folk från hela världen

BOTKYRKA KOMMUN
Serviceförvaltningen

4 [7]
2011-06-21

komma till Botkyrka som turister, menar man. Att satsa på eventföretag är en
annan idé. Det är något som många unga nog skulle gilla att arbeta med.
”Jag tycker man ska satsa på fler mindre företag. Inte stora företag som
Riksteatern där den lokala befolkningen inte kan få jobb”.
”Det vore en bra idé att få internationella företag att placera sin verksamhet
i Botkyrka. Då kan man ta tillvara på all den kompetens som den mångspråkiga befolkningen besitter”.
Ett återkommande tema i samtalen i Alby och Hallunda är att man ska satsa
på verksamheter som ger jobb till lokalbefolkningen. Om Botkyrka är en
plats där man kan få sysselsättning blir det automatiskt en attraktiv bostadsplats. Deltagarna är positiva till satsningarna i Hågelbyparken. Det finns förväntningar på att familjeparken kommer att skapa flera arbetstillfällen där lokalbefolkningen kan bli anställda. Man ser det också som en chans att ändra
bilden av Botkyrka, då fler folk från andra delar av Sverige kommer att
komma till Botkyrka och får se vilken fin plats det är.
”Idag säger man att folk blir skjutna när man pratar om Botkyrka. Familjeparken kan ge en annan bild av området”.
I Tullinge pratar man om att Dramaten eller någon annan kulturinstitution
borde flytta till Botkyrka, vilket också skulle göra att fler från stan tog sig ut
dit. Man tycker också att kommunen borde satsa mer på Hamringe, runt där
Johan och Nyström har sitt rosteri. De börjar bli väldigt populära och man
kan bygga mer kring deras rosteri, som restauranger och en konceptbutik.
Man kan också ha ateljéer vid sjön för uthyrning.
Är det någon kommunal service som saknas i Botkyrka?

Bättre skolor var ett återkommande tema. Skolans kvalitet påverkar hela områdens rykte.
I Hallunda upplever många att vården inte är bra, de blir inte bemötta på ett
respektfullt sätt. I nästan alla samtal kom fler äldreboenden upp som en önskan. Ett sjukhus i Botkyrka nämnde några grupper att de saknar. I Grödinge
saknas primär- och mödravård.
Vad mer behövs för att Botkyrka ska bli en plats som du vill fortsätta
bo på?

I alla samtal har det nämnts att man vill ha ett shoppingcentrum i sin kommundel. De flesta har sagt att de vill ha de stora kedjorna, som H&M, Lindex, och kaffeställen som Waynes coffee. Om de stora kedjorna väljer att
etablera sig betyder det att Botkyrka är en viktig plats och bilden av områdena kommer att förändras. Att minska segregation är ytterligare ett tema som
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nämns i alla samtal. Man vill ha en blandning av personer med olika bakgrunder där man bor.
Ett annat återkommande tema i Alby och Hallunda är att bostäderna och utomhusmiljön behöver underhållas mer. Idag är det mycket som är trasigt och
smutsigt, vilket skapar en känsla av att kommunen inte tycker att områdena är
viktiga. I Hallunda lyftes det fram att man vill att kommunen ska ge förutsättningar för att leva ett hälsosammare liv, utifrån sina förutsättningar.
”Det ska finnas möjlighet att röra sig efter sina egna möjligheter. Idag finns
bara renodlade träningslokaler. Det borde exempelvis finnas träning för äldre kvinnor, eller en plats där man kan röra på sig om man har reumatism till
exempel”.

I Botkyrka ska det vara nära till storstadsnatur
Vilka grönområden använder du idag?

De flesta deltagarna utnyttjar närheten till naturen idag. De är oftast i grönområden som är nära där de bor. Lida, Hågelby och Flottsbro är andra platser
som återkommer i samtalen.
”Att ha nära till många grönområden är det som är mest unikt med Botkyrka”
Vad skulle få dig att använda fler grönområden?

Om det var bättre kollektivtrafik till Lida, Hamringe och Hågelby skulle fler
åka dit för rekreation. Att rusta upp Albysjön och Vårstaviparken i Grödinge
är andra förslag. Det sistnämnda kan bli en bra promenadplats för äldre med
rulatorer om man fixar till en väg. Fler och finare parker vid bostadsområdena vill många ha. Fiskemöjligheter i sjöarna och en buss mellan Skäcklinge
och Uttran nämndes också. Bättre cykelvägar var en återkommande önskan,
som till exempel mellan Tumba och Vårsta och mellan Vårsta och Malmsjöallé.
Vilka kulturvärden tycker du är viktigt att bevara i Botkyrka?

Flera tyckte att den här frågan var svår att svara på. Bland de som svar som
kom upp var Sturehof, Hågelby, Botkyrka kyrka och Tullinge gård återkommande.

I Botkyrka ska det finnas utrymme för kreativitet
Vad behövs för att du ska kunna förverkliga dina idéer i Botkyrka?

BOTKYRKA KOMMUN
Serviceförvaltningen

6 [7]
2011-06-21

En återkommande önskan är att i ett uppstartsskede få tillgång till billiga arbetslokaler. Det skulle underlätta för dem som vill prova på att starta egen
verksamhet. Praktisk hjälp från kommunen för hur man kan gå tillväga när
man vill sätta igång något, liksom mindre sätta-igång–stöd efterfrågas också.
”Vi vill ha förutsättningar för att kunna visa vad vi kan”.
Att få träffa fler politiker i Botkyrka är en annan önskan bland vissa deltagare. Det skulle få dem att känna sig mer lyssnade på och att deras idéer togs på
allvar. Dessa kände inte till kommunens dialogforum.
Att kommunen ska lyfta fram Residence Botkyrka mer och skapa fler samarbeten mellan konstskolor (som tex. Kungliga Konsthögskolan) och skolor i
Botkyrka kom också upp på förslag.
Finns det tillräckligt med mötesplatser i Botkyrka?

Fler lokaler efterfrågas för att ha fester eller möten i. Dessa ska helst vara
gratis, i alla fall billiga att hyra. Många berättar att det idag är svårt att hitta
lokaler för olika evenemang.
Mötesplatser med aktiviteter saknas också. I Tullinge kom kulturhuset på tal.
I andra grupper pratar man om fler mötesplatser för kvinnor. Det offentliga
rummet används mest av män idag menar de och kvinnorna vill ha specifika
träffpunkter för enbart dem. Flera av de yngre deltagarna vill också ha det.
De säger att det nästan bara är killar på ungdomsgårdarna och att tjejerna åker
till andra kommuner på fritiden idag.
Ett annat återkommande tema är mötesplatser där man kan träffas över kultur- och åldersgränser. Det finns en längtan efter platser där alla är välkomna
och där det inte finns några fördomar mot någon på grund av dess bakgrund.
Några refererade till Folkets Hus som en sådan plats och att de vill ha fler
liknande träffpunkter.
Bland de äldre deltagarna är Spaaks konditori i Tumba en given mötesplats.
Fler sådana platser önskas i andra delar av kommunen.

Viktigaste punkterna för att vilja bo kvar i Botkyrka:
I alla worskhops har en tre i topp lista gjorts över de viktigaste punkterna för
att deltagarna ska vilja bo kvar i Botkyrka i framtiden. Här är en sammanställning av de sex mest återkommande punkterna.
1. Bättre skolor och fler utbildningsmöjligheter (för både barn och vuxna)
2. Fler mötesplatser med aktiviteter där olika grupper kan mötas
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3.
4.
5.
6.

Bättre kommunikationer
Upprustning av utomhusmiljön
Upprustning av lägenheter
Öka säkerheten i Botkyrka

