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Referens

Elin Aronsson

Dialogforum Tumba i samband med trivselvandring
Dag och tid

181018

Plats

Tumba, uppstart Tumba Medborgarkontor

Närvarande

Från Tumba dialogforum:
Birgitta Mörk (S), Myrna
Persson (Mp), Markus Rydell (KD), Kenneth Spångberg (L)

Fem boende i området inklusive
tre nattvandrare från Tumba plus
fyra boende i området från Dialogforum Tumba.

Under vandringens gång fördes
Tjänstepersoner:
dialog med ytterligare elva persoElin Aronsson (kommunika- ner som vistades på de platser där
tör), Paola Masdeu Vaerlien vandringen utfördes. Slutsatsen
(områdesutvecklare), Itai
är att den uppsökande metoden
Fernandez Cabrera (verkfungerar väldigt bra under just en
samhetsutvecklare), Anders sådan här vandring.
Öttenius (Gata/Park),
Amina Garba-Malmkvist
Av totalt 21 personer på hela triv(Gata/Park), Galina
selvandringen var det 12 kvinnor
Doukhovitch (Gata/Park),
och nio män.
Magnus Ericsson (Botkyrkabyggen), Anders Nilsson
(Botkyrkabyggen), Caroline
Kirkhouse (MTR), Thomas
Dottman (Gata/Park), Irene
Marike (MTR) och David
Lagneholm (MTR)
Ej närvarande

Dana Platter (SD)
Toivo Niemi (M)
Therese Sallhed (S)

Dora Cruz (S)
Sinan Celepli (V)
Ufuk Sen (M)
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Den 11 oktober anordnade Tumba dialogforum en dialog i Vårsta i samband
med en trivselvandring i området. Dialogen inleddes med en workshop innan
själva vandringen. Under workshopen delades deltagarna upp i grupper för att
diskutera trygghet och trivsel i Tumba. Dialogen fortsatte även under själva
trivselvandringen, se särskilda anteckningar för trivselvandringen i Bilaga 1.

Minnesanteckningar från workshop 18 oktober i
Tumba
Under workshopen fick deltagarna med hjälp av en karta över Tumba diskutera
platser som ansågs trivsamma eller otrygga. Platserna markerades med hjälp av
post-it-lappar. Nedan visas vilka platser som lyftes under denna övning.
Deltagarna bestämde även rutten för trivselvandringen genom en övning där
viktiga platser prioriterades med hjälp av röda klisterlappar. Se hur rutten utformades enligt bilaga 1.

1.) Vilka områden i Tumba är mest trivsamma?
• DelLaval-rakan är fin.
• Det finns många idrottsföreningar och fina parker.
• Lilla dammen och vattenfall (Skyttbrink)
• Tumba skog
• Vinterskogens Naturreservat
Hur kan dessa platser bli ännu bättre?
• Det finns behov av längre konstsnöspår.
• Det behövs städas bättre vid badplatserna samt överallt i
kommunen.
• Trevlig park vid Silverkronan men tyvärr fungerar inte belysningen i parken.
• Det behövs en bättre ingång till Lida med skidåkning och
konstsnö.
• Badplatser vid Sandviken
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2.) Vilka områden känns otrygga och inte trivsamma?
• Tuna Busstorg.
• Tumba busstorg – många lampor släckta, ungdomsgäng
hänger där.
• Behövs mer belysning i Sven Tumbas park.
• Bron mellan centrum och kommunalhuset, där är det dålig
belysning och mycket klotter.
• Trasig belysning i pendeltågsgången och ner mot busstorget.
• Otryggt bakom OK/Statoil/ST1.
• Knarkhandel förekommer i Tumba
• Dålig asfalt mellan Tumba och Vårsta cykelväg.
• Tunneln under järnvägen vid Uttran. Där är det mörkt och
blött.
• Busstorget: dåligt städat, behövs spolas av ordentligt, ingen
putsar heller glasväggarna på buskurarna.
• Skräpiga lokaler längs Huddingevägen – ”Tumbas framsida”?
• Tumba Torg: förekommer drogförsäljning och ungdomssamlingar. Finns också ett stort behov av belysning.
• Bron mot kommunhuset, trapphuset: det är mörkt där och
människor kan lätt gömma sig.
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