Referensgrupper och statistik
Som tidigare nämnts har vi totalt träffat nio stycken referensgrupper. Vid två av träffarna
har Framtid Alby varit en del av flera andra ämnen att diskutera (Dialogforum 110530
och Albykonferensen 111024) och någon gruppdiskussion har därför inte kunnat föras.
Endast övning med klisterpluppar på flygfoto har gjorts vid dessa två tillfällen. Vid de
övriga sex träffarna har vi bjudit in grupperna för att endast prata om Framtid Alby.
Dessa träffar har pågått mellan 1 och 2 ½ timmar. Följande grupper har vi träffat:

Dialogforum

Öppet möte i Alby som hölls av stadsdelens
lokala politiker. Framtid Alby var ett av tre
ämnen som diskuterades denna kväll.
Antal deltagare: 31 st

Botkyrkabyggens personal

Samtliga som arbetar för Botkyrkabyggen
lokalt i Alby var inbjudna till samtal. Personalen arbetar dagligen ute i området och har
mycket kontakt med de boende. Deltagarna
delades upp i två stycken diskussionsgrupper,
Antal deltagare: 26 st

Områdesgruppen

Vi träffade områdesgruppen i samband
med ett av deras ordinarie möten. I Områdesgruppen i Alby sitter enhetschefer från
kommunens olika förvaltningar samt Albys
områdesutvecklare. Gruppen har till uppgift
att samordna och prioritera stadsdelens behov
över förvaltningsgränserna.
Antal deltagare: 6 st

Personal på förskolan Örnen

Förskolans barn har tidigare fått arbeta mycket med Albys fysiska miljö. Personalen har
god kunskap om barnens syn på sin stadsdel
och den offentliga utemiljön. Samtalet fördes
utifrån barnens perspektiv.
Antal deltagare: 5 st

22

deltagarstatistik
Män

Kvinnor

56 st

41 st

Kolonilottsföreningen

Medlemmarna i föreningen var inbjudna till
samtal. Kolonilotterna neråt Alby sjön utgör
ett tydligt inslag i Albys utemiljö.
Antal deltagare: 3 st

Totala antalet
deltagare

Klass fem, Grindtorpsskolan

Vi träffade några elever ut klass fem.
Klassföreståndarna utsåg en grupp som fick
representera klassen.
Antal deltagare: 5 st

19 st

11 st

Antal deltagare
mellan 0 -25 år

Fritidsgården

Vi träffade den grupp med ungdomar som
arbetar med planeringen av den nya fritidsgården i Alby.
Antal deltagare: 17 st

Samfällighet på Nämndemannavägen,
Albyberget

24 st

22 st

Boende i samfälligheten var inbjudna till
samtal. Många av de boende i denna samfällighet har bott länge i Alby.
Antal deltagare: 4 st

Antal deltagare
mellan 26 -59 år

Albykonferensen

Konferens med deltagare från olika verksamheter i Alby. Framtid Alby var ett av flera
projekt som presenterades.
Antal deltagare: 50 st

19 st

8 st

Antal deltagare
60 år och uppåt

