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Referens

Charlotte Rydberg

Vi fortsätter att satsa på Alby – en dialog om uppdateringen
av Albys utvecklingsprogram
Dag och tid

Torsdag den 14 december kl. 18

Plats

Albys hjärta, Albyvägen 7

Närvarande

Shakhlo Altieva (MP), ordförande
Diana Hildingsson (S)
Marit Normasdotter (V)
Urban Koistinen (S)

Medborgare: 13, varav 10 killar
och 3 tjejer.

Sanda Tcacencu, samhällsplanerare,
Dennis Latifi, områdesutvecklare
Charlotte Rydberg, kommunikatör
Ej närvarande

Sikander Butt (S)
David Abid (M)
Mehmet Kulbay (M)
Anders Thorén (TuP)
Per Ahlin (SD)
Stefan Eriksson (S)

Sammanfattning

Kommunen uppdaterar nu utvecklingsprogrammet för Alby. Utvecklingsprogrammet innehåller insatser för barn och unga, ökade jobbchanser
och en trevlig stadsmiljö.
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Mötet handlade om att diskutera och fånga upp ungdomarnas åsikter kring vad
som krävs för att utveckla Alby. I grupper diskuterades bland annat Alby centrum, skolan och tjejer och killars uppväxtmiljö.
Frågor och synpunkter från Alby dialogforum:
Till Botkyrkabyggen:
- Alby dialogforum uppmanar Botkyrkabyggen att ta tillvara ungdomarnas synpunkter om Alby centrum om bl.a. mer färggrann belysning,
bättre utnyttjande av scenen och fler aktiviteter i centrum under sommarhalvåret. Inför kommande renovering kan Botkyrkabyggen använda
Albyrådet som referensgrupp.
Till utbildningsnämnden (med kopia till rektorerna på Kvarnhagskolan och
Grindtorpskolan):
- Skolorna behöver möjliggöra för förebilder att komma till skolorna.
Många elever känner sig stressade över studieval. Man kan ha yrkesmässor där personer som jobbar med olika yrken kommer till skolan
och berättar. Högstadieelever kan få råd av gymnasieelever och gymnasieelever från universitetsstudenter.
-

Resursbrist på skolor får inte leda till att man inte kan utföra skoluppgifter. Alby dialogforum tog del av en berättelse om att verktygen på
slöjden var för dåliga för att kunna utföra skoluppgiften, vilket påverkade elevernas resultat och betyg.

-

Alby dialogforum tror att föräldraråd kan ha en positiv inverkan i skolan.

Till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och utbildningsnämnden:
- Man behöver testa nya grepp för att underlätta föräldrars ansvarstagande i skolan. Man kan t ex informera nyanlända föräldrar på SFI om
förväntningar som finns på föräldrar i skolan.
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Mötet

Dennis Latifi, områdesutvecklare i Alby, inledde mötet och berättade att kommunen nu uppdaterar utvecklingsprogrammet för Alby. I utvecklingsprogrammet ingår insatser för barn och unga, ökade jobbchanser och en trevlig stadsmiljö.
Därefter presenterade Albyrådet sin verksamhet. Albyrådet har funnits sedan
januari 2017. De kom till efter ett initiativ från Albys områdesgrupp, med hjälp
av Changers hub. Snart är de en självständig förening med 20-25 medlemmar.
Deras ändamål är att förbättra Alby.
Efter presentationerna delade deltagarna, tjänstemännen och politikerna in sig i
grupper och diskuterade Albys utveckling utifrån teman.
Alby centrum
- Belysningen i centrum är dålig, särskilt på tunnelbanesidan. Alby centrum behöver bli mer färgglatt, man kan ha färgad belysning. Man kan
inspireras av Flemingsberg.
- Centrum behöver renoveras, klotter på väggarna måste tas bort
- Det behövs fler trevliga matställen och fikaställen i centrum. Dit man
kan gå med familjen, kompisar och dater. Utan alkohol, så att även personer under 18 år kan vara där.
- Man behöver göra något roligt med scenen i centrum, kanske sätta dit
en julgran på julen.
- Säkerheten behöver förbättras.
- Det luktar rök i entrén. Man borde ha en rökfri zon precis utanför t-banan. Man skulle kunna flytta askkopparna till ett annat ställe lite längre
bort.
- Många stjäl cyklar, därför vågar man inte ha sin cykel i centrum. Men
när man kommit tillrätta med att cyklar stjäls borde man förbättra cykelställen.
- Det vore trevligt med loppis någon gång om året i centrum, förslagsvis
på sommaren när det inte regnar.
- Det vore bra med en anslagstavla där man kan affischera om aktiviteter.
- Man skulle kunna ha fler aktiviteter i centrum, t ex en basketturnering.
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Hur kan man förbättra skolan och hur kan man göra så att fler klarar
skolan?
- Det skulle behövas extra studiestöd. Många elever behöver extra stöd
med läxor och inför prov och inlämningar.
- Hitta förebilder, visa upp dem i skolan. Det gäller att alla ska kunna
hitta en väg som passar dem. Man kan anordna temadagar, föreläsningar, det kan motivera elever att satsa på studier.
- Motiverade lärare är viktigt. De får inte bytas ut för ofta. Det skapar en
otrygg bas.
- Skolans ekonomi påverkar. Vi hade ett exempel på träslöjden, där vi
hade så dåligt material att vi inte kunde utföra uppgiften ordentligt,
med sämre betyg som följd.
- Fokusera på elever som hamnat fel, försök få dem att göra något vettigt
istället.
- Föräldraråd kan vara bra, de kan hjälpa till med saker och kompletteraelevrådets arbete.
- Man måste skapa en trygg bas. Elevers åsikter måste föras fram till
skolledning. Det är viktigt att elever får sin röst hörd.
- Det finns ett starkt föreningsliv i Alby. Men nyinflyttade/nyanlända vet
inte vad som finns. Man kan dela ut flyers på skolavslutningen.
Bra uppväxtmiljö i Alby
- Folk som bott och levt i Alby kan ge tillbaka till området. Viktigt att
personer från Alby som lyckas inom olika områden blir synliga. Nu
finns det fler dåliga förebilder än bra. De som är bra behöver synas
mer.
- Åk 3 i gymnasiet kan besöka nior och ge tips på vad som är bra att
välja. De som studerar på högskola och universitet kan besöka gymnasiet. Alla har kanske inte så mycket kontakter, man behöver hjälpa
varandra.
- Det finns mycket aktiviteter i Alby, men en simhall hade kunnat lyfta
området.
- Tjejer är mer otrygga än killar. Kan man ringa en nattvandrare som kan
följa med hem om du känner dig otrygg? Viktigt med trygghetsgrupper
och fältarbetare.
- Skolan behöver ta mer ansvar och följa upp eleverna på skolan.
- Det vore bra med fler aktiviteter i centrum, kanske streetfotboll, eller
något enkelt som att det bjuds på kaffe. Det är viktigt att byta fokus i
Centrum och göra det till en tryggare plats.
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-

-

Det är viktigt med grannsamverkan. Många flyttar in och ut i Alby.
Man behöver skapa en relation med sina grannar, så barnen är trygga
när de går in och ut genom sin port.
Det händer inte så mycket för tjejer i Alby. Det är svårt att hålla igång
aktiviteter om tjejerna inte kommer. När det blir mörkt går tjejerna inte
ut.

Dennis Latifi: Det är viktigt att informera om de aktiviteter som finns, ikväll är
det t ex Zumba i Albys hjärta. Det finns möjlighet att starta aktiviteter för tjejer, t ex i centrum.
Allmänt
- Det behövs en mer positiv bild av Alby, det som är bra behöver lyftas
fram. Nyheterna fokuserar på det negativa med Alby.
- Alby borde vara mer som en familj. Idag blir folk rädda när de går förbi
Alby centrum, det är otryggt.
- Man borde satsa på något nytt som får folk att komma. Aktiviteter som
syns, något som man inte förut har hört om, något som folk vill göra.
- Unga blir påverkade av de äldre.
- Föreningar kan göra reklam för Alby, gå ut i skolor och berätta i skolor.
- Förebilder behövs.
- Tryggheten för unga tjejer måste säkras. Aktiviteter måste vara tillgängliga för tjejer. Det kan kännas lite öde att gå till Subtopia. De
måste finnas i Albys hjärta. Många tjejer vill ägna sig åt en aktivitet,
inte bara ”hänga”.
- Abdigani Abdi från Multicoach berättade om att nästa år kommer de att
arrangera idrottstävlingar med fina priser, för att inspirera idrottandet i
området. En ledamot i dialogforum uppmuntrade initiativet men sa
samtidigt att det är viktigt att tävlingarna blir inkluderande.
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