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Närvarande

Från Grödinge dialogforum:
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Karlsson (S), Sven-Eric
Holm (M).
Tjänstepersoner:
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Ej närvarande

Deltagare: 14 Grödingebor inklusive två nattvandrare från Botkyrka nattvandrare.
Av det totala antalet för trivselvandringen, 24 personer var det
14 kvinnor och 10 män.

Anders Gustavzon (S),
Björn Petersson (S), Kjell
Sjöberg (M), Inger Grönberg (MP), Anders Gustavsson (M), Joakim Envall (S).

Den 11 oktober anordnade Grödinge 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 Vårsta. Dialogen fortsatte även under själva
trivselvandringen, se särskilda anteckningar för trivselvandringen i Bilaga 1.
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Minnesanteckningar från workshop 11 oktober i
Vårsta, Grödinge
Under workshopen fick deltagarna med hjälp av en karta över Vårsta 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 blev
enligt bilaga 1.

1- Vilka områden i Vårsta-Grödinge är mest trivsamma? Varför?
Vad kan bli bättre?
Inom parentes beskrivs vad som kan förbättras på platsen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brosjön
Bremora, trivsamt, tryggt och många känner varandra.
Vårstaparken/Vårstavi dagtid – (eftersatt, belysning saknas)
Trollsjön (stigen runt sjön är eftersatt)
Bremoraområdet – bostadsområdet
Motionsspårets lampor är trasiga i Vinterskogen
Tillflykten – fin skogsmiljö
Trivsamt i Bremora – många känner varandra
Östra Bremora – flerfamiljehus – frisk luft, grönska, nära till skogen. Bra fritidsyta för tennis, fotboll och löpning.
Brosjön, hela Vinterskogen (behov av toaletter, sommarkiosker,
flytbryggor, belysta gångvägar)
Malmssjön (trist att strandlinjen inte underhålls, igenväxt, bryggan
är trasig)
Vårsta Strandpark (saknas toalett, belysning behövs, snöröjning
vintertid behövs, laddstationer för mobil behövs)
Fin park som skulle kunna utökas till Vårstavi.
Trottoarer och övergångställen runt Vårsta C (dåligt plogat för
gångtrafikanter)
Paul Bjerres park har en vacker natur (saknas dock belysning)
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•

•
•

Det finns många bra platser i Grödinge som i sig har ett vackert
läge, platser som är trivsamma: golfbanor, runstenar, badplatser
(Grytstigen, Sandviken), Eldtomta – mötesplatscafé, Kyrksjön –
parker, naturområde, Rosenhill – mötesplatscafé.
Skanssundet har ett bra läge (utöka verksamheten)
Grödingevallen har ett bra läge (behöver återöppnas)

2- Vilka områden känns otrygga? Vad beror det på?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parken Vårstavi/Vasastugan på sommarkvällar.
Garagen i hyreshusen Bremora (rykten) om bilbränder och droghandel.
Övergångstället vid Vasastugan otryggt (obevakat).
Fartsträcka på Bremoravägen.
Nedskräpning vid ungdomsgården och återvinningsstationen.
Väldigt dåliga gångvägar (Bremora)
Brosjön
Vårsta Centrum
Malmsjö skola – otrygga samlingsplatser, dålig belysning, saknas
gångstråk till centrum från Bremora. Många stökiga ungdomar runt
omkring skolan. Många som kör moped där. Inga markeringar för
gång och cykel.
Trafiken genom Vårsta - gångtunnel/gångbro till Vårstaparken.
För hög hastighet genom Vårsta väg 225/226 (sänk till 40 km genom Vårsta enligt Trafikverkets åtgärdsvalstudie.)
Underhåll cykelväg vid hästmossen – Kassmyra.
Det saknas belysning från väg 226 till Brosjön.
Övergångställen vid Södertäljevägen – från Malmssjön till Bremora
(ungefär vid Bremoravägen).
Aktiviteter/avfallshantering i Kassmyras grustag.
Tung trafik på Hästmossevägen till Kassmyras grustag.
Mycket och tung trafik på Nynäsvägen/Södertäljevägen.
Det behövs skräpplockning längs trottoarer – flera dumpningsställen vid bommar ute på landet.
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•

Grödinges vägar: Saknas cykelvägar ute i Grödinge. Borde finnas
bredare vägrenar för ungdomar som tar sig runt med moped/cykel.
Det händer olyckor.

3- Medskick till nämnder i kommunen
•

Till samhällsbyggnadsnämnden: Gång/cykelvägar mellan Tumba
och Vårsta behöver ses över med kompletterande belysning och
med en bra kvalitet på asfaltering. Det behövs trygga cykelvägar
även ute på landsbygden inte minst för att möjliggöra för barn och
unga att på ett tryggt sätt ta sig till skolan.

•

Till samhällsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden: En
sammanhängande skyltning behövs i Vårsta men även övriga målpunkter i landsbygden. Verksamheter och fasader behöver skyltas
med information till kommuninvånarna så att det blir lätt att hitta
till viktiga platser. Det behövs ett bra samspel med gatuskyltning,
inte minst för gående och cykeltrafikanter.
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