Protokoll Trivselvandring Norsborg 2018-10-03
Deltagare:
Totalt 35 personer totalt från start. Vid slutdiskussionen på Bocenter deltog 14 kvinnor och 13 män.
Dialogforum: Jean-Pierre Zune (S),Göran Steen (S), Elly Dahl (S), Erik Jon-And (V), Yusuf Aydin (KD),Daulat Ramtri (M)
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Tomas Svan och Alexandra Bohm (förvaltare), Thomas Dottman (belysningsingenjör),
Polisen: Martin Lazar
Kommunledningsförvaltningen: Charlotte Rydberg (områdesutvecklare) och Elin Aronsson, dialogkommunikatör
Botkyrkabyggen: Gustavo Peralta (områdeschef)
Nattvandrarna Botkyrka
Sammankallande: Charlotte Rydberg, områdesutvecklare i Hallunda-Norsborg i samarbete med dialogforum och
nattvandrarna.
Problemägare som berörs av detta protokoll: Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen, SL, Norsborg centrums ägare.

Undrar du något om trivselvandringen eller vill veta mer om en särskild punkt i protokollet? Maila mig på
charlotte.rydberg@botkyrka.se eller ring 070-886 44 39.
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Bild

Plats

Ansvar

Behov/problem

Bedömning

Åtgärd

1

Norsborg
Centrum

Samhällsbyggnadsf
örvaltningen/
Norsborg Centrum

Anslagstavlan är sliten Oklart om anslagstavlan tillhör
och upplevs inte
centrum eller kommunen. Plankan
tillföra något i
bör bytas.
nuvarande form.

Områdesutvecklaren
har stämt av med
förvaltaren på Norsborg
centrum och vi har
kommit överens om att
kommunen byter ut
plankan. Kostnaden tas
från områdesarbetets
budget.
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Gångstråket
mellan centrum
och Lokes väg

Samhällsbyggnadsf
örvaltningen

Gatlampan skyms av
träd.

Det bör ske en bedömning av
trädets status och vilka åtgärder
som kan vidtas.

Bedömning inväntas.

3

Lilla parken vid tbaneingång.

Norsborg centrum

Deltagare uppfattade
att skötseln av parken
behöver förbättras.
Förslag om bättre
belysning, ta bort
ogräs, sätta dit bättre
bänkar. Bättre att göra
en hårdgjord yta än att
låta växtligheten bre

Synpunkten vidarebefordras till
centrumägare.

ut sig fritt. Vid parken
finns en staty som bör
bevaras.
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3

Övre tbaneuppgången

Samhällsbyggnadsf
örvaltningen

Lampan lyser inte
kvällstid.

Felanmälan.

Felanmälan är gjord.

Gångstråket upp
mot Hammerstaskolan

Delat ansvar
mellan
Samhällsbyggnadsf
örvaltningen och
FTI.

På vintern kan denna
gångväg bli mycket
hal. Det är ofta skräpigt längs vägen,
papperskorgar önskas.
Skötseln runt
återvinningsstationen
bör för-bättras för ett
bättre helhetsin-tryck.
Staketen som leder
upp mot skolan,
liksom staketet runt
återvinningsstationen
behöver rustas upp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
undersöker behovet av
papperskorg. Staketet upp till
Hammerstaskolan är dåligt, men
åtgärd ligger inte inom
samhällsbyggnadsförvaltningens
prioriteringar just nu.
Områdesutvecklaren har tagit
kontakt med FTI kring
synpunkterna kring
återvinningsstationen.

Återkoppling inväntas.
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Övre
tunnelbaneuppgån
gen

SL

Gången upplevs som
otrygg på grund av
”häng”, samt att den
ibland används som
toa.

Områdesutvecklaren har
vidareförmedlat frågan till SL om
gången fyller någon funktion eller
om den kan spärras av.

Återkoppling inväntas.
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Övre
tunnelbaneuppgån
gen

SL

Passagen upplevs som
otrygg. Kan man
införa
rörelsebelysning?

Områdesutvecklaren har tagit
kontakt och vidareförmedlat
synpunkt till SL.

Återkoppling inväntas.
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Buskage invid
Samhällsbyggnadsf
gångtunneln under örvaltningen
Tomtbergavägen

Buskagen bidrar till
Åtgärd behövs när det gäller
otrygghet när man går gallring av buskage.
under tunneln
eftersom det skymmer
sikten. Mycket skräp
hamnar i buskagen.
Flera noterade den
positiva skillnaden på
ljuset i tunneln när
man har ledbelysning i
taket. Förslag om att
inte ha skrymmande

Samhällsbyggnadsförva
ltningen åtgärdar
genom att gallra i
buskage och öppna upp
kanterna.
Ny belysning i tunneln
väntas under 2019.

buskage invid
gångtunneln.
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8

Trappa upp mot
Musikhuset och
Karsby
International
School.

Samhällsbyggnadsf
örvaltningen

Passagen är mörk,
gatlampa trasig.

Felanmälan görs och åtgärdas
inom ramen för normal drift.

Felanmälan gjord.
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Mellan parkering
och utegymmet
vid Kärsby IP.

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Nedskräpning

Felanmälan.

Felanmälan gjord.
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10

Utegymmet i
Kärsby

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Saknas belysning.
Svårt att se hur man
går in till gymmet från
parkeringen när det är
mörkt ute.

I samband med att en regional
anläggning för cricket byggs görs
en översyn av hela området.
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Kärsby IP

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Avbytarbås, trasigt tak Felanmälan.
och sidor, Kärsby IP.

Felanmälan gjord.
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Liten park, väster
om Bocenter

Botkyrkabyggen

Mycket buskar som
behöver rensas.
Platsen behöver röjas
och öppnas upp.

Uppföljning med
Botkyrkabyggen i
december 2018.

Botkyrkabyggen gör en översyn
av platsen.

-

14

Samhällsbyggnad
sförvaltningen

Kärsbyvägen, norr
om
Tornbergsparken.

Nedskräpning

Felanmälan.

Samhällsbyggnadsförva
ltningen åtgärdar under
höst/vinter 2018.

Övre tunnelbaneuppgången i Norsborg

Den här platsen beskrevs av deltagare som en mycket viktig plats eftersom det är den första som möter boende och besökare som reser kollektivt
till Norsborg. Några upplevde ett visst häng som inverkar negativt på tryggheten på platsen. Flera tyckte det var viktigt med någon form av
affärsrörelse på platsen, typ kiosk eller närlivs, eftersom det ger liv och rörelse på platsen. Det ger också boende på Eriksbergsåsen nära till
service. Efter branden har det blivit mörkare än tidigare. Det finns en gatlampa precis utanför t-baneingången som var släckt vid tidpunkten för
trivselvandringen. Resterna efter branden behöver forslas bort, eftersom det drar ner intrycket och kan vara farligt för skolbarn om de tar sig över
stängslet.
Kommentar: Synpunkterna vidarebefordras till berörda parter. Det vore önskvärt med ett helhetsgrepp kring platsen. Olika intressenter såsom
olika fastighetsägare, SL och Botkyrka kommun bör ha en fortsatt dialog om det. Sedan trivselvandringen ägde rum har ett starbesked för
rivningen av affärsbyggnaden på Sankt Albans väg lämnats av bygglovsenheten på Botkyrka kommun och sanering har påbörjats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen lagar den trasiga lampan. Botkyrkabyggen kommer att stärka upp belysningen vid trappan mellan stationshuset
och Skarpbrunnavägen.
Gångstråket mellan Norsborg centrum och Kärsby IP

Dålig belysning i tunneln under Tomtbergavägen. Bommen var öppen under trivselvandringen. Skymmande buskage efter tunneln, vilket drar till
sig skräp. Trappan upp mot Karsby International School är mörk, en lampa är trasig. Vita nodens belysning ännu inte igång, vilket gör att platsen
känns mycket mörk.
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Kommentar: Belysningen i tunneln kommer att förbättras under 2019, det är en del av kommunens gångstråksprojekt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att vidta åtgärder så att buskaget inte upplevs lika skymmande. Gatlampan vid trappan upp mot
Musikhuset är felanmäld. Belysningen vid vita noden ska kopplas in i oktober 2018.
Anemonparken och Vallmoparken

•
•
•

Snygga till vid lilla grönområdet, väster om livsmedelsbutiken i Vallmoparken.
Några trasiga gatlampor i Anemonparken.
Vallmoparken längs Lokes väg, fyra belysningsstolpar som inte lyser.

Kommentar: De släckta lamporna har felanmälts. Samhällsbyggnadsförvaltningen monterar en timer så att bollplanen i Vallmoparken släcks kl.
23. Botkyrkabyggen kommer att se över det lilla grönområdet som nämns ovan. De kommer bl.a. sätta dit stenar som hindrar fordon att köra in.
Norsborg centrum och runtomkring

Belysningen runt Norsborg centrum behöver förbättras. På stråket mellan tunnelbanan och ”röda noden” finns det trädgropar med galler som
behöver läggas igen. De kan vara svåra att se när man kommer gående. En del nedskräpning på centrumparkeringen.
Det finns önskemål om dörrar till gångtunnel som leder upp till tunnelbanans trapphus.
Vägbommar öppna på två ställen, dels mot parkeringen norr om centrum och dels vid gångtunneln mot Kärsby IP.
Kommentar: Alla vägbommar kommer att öppnas v. 44 och vara öppna till sista april (om sandsopningen är klar då). Till våren tar förvaltarna
på gata/park-enheten i Botkyrka kommun ett omtag kring de öppna vägbommarna. Synpunkter kring nedskräpning m.m. på parkeringen
vidareförmedlas till förvaltare för Norsborg centrum. Dörrar till t-banestationen bedöms som tveksamt ur trygghetssynpunkt. Frågan får
diskuteras med SL.
Allmänna synpunkter från deltagare

•
•
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Problem med nedskräpning/sophantering i hela området. Det leder till att området ser "förslummat" ut. Råttor och möss ses både utanför
Hallunda centrum och i Norsborg. Förbättra informationen om var man slänger skräp och att det finns möjlighet att slänga grovsopor i
Fittja.
Krav borde ställas på övriga fastighetsägare att de tar sitt ansvar och sköter sina områden.

Kommentar: Områdesutvecklaren i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen och Botkyrkabyggen diskuterar en ev. infokampanj och andra
valda åtgärder under 2019 för att komma tillrätta med problemet med nedskräpning.
• Mycket nedskräpning i skogen vid Hammerstaskolan, t om gamla möbler dumpas.
Kommentar: Skogspartier städas endast sporadiskt. Nästa inplanerade tillfälle i det aktuella skogspartiet är våren 2019. Därför är det viktigt att
felanmäla specifika platser direkt till kommunen. Det kan t ex göras via Botkyrka-appen eller via formulär på botkyrka.se.
• Vildvuxna buskage och dålig skötsel i hela området och även i Hallunda. Mörkt och otryggt speciellt vid gångtunnlar.
Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att gå igenom alla gångtunnlar längs centrala gångstråket, mellan Kärsby till Brunna
under hösten 2018.
•

Tråkigt första intryck av Norsborg när man kommer ut från t-banan mot Norsborg centrum.

• Gångvägen (stråket) mot Hallunda sämre skötsel av grönytor. Mycket vildvuxna buskage och ogräs. Asfalt och plattor behöver ses över.
Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att undersöka buskage kring tunnlar under hösten 2018 längs gångstråket. För övriga fel
uppmanas till felanmälan.
•

Nya parken utanför öppna förskolan (gula noden). Utformningen gör att snöröjningen försämras, det blir trångt eftersom man byggt ut en
halvcirkel i gångvägen.
Kommentar: Halvcirkeln är en trygghetsåtgärd för att hindra snabbåkande mopeder m.m. Den är utformad på ett sätt att snöröjningen kommer
att komma förbi.
• Det vore bra med trivselvärdar/trygghetsvärdar.
Kommentar: I Norsborg har Botkyrkabyggen väktare som ronderar. Förslaget om trivsel/trygghetsvärdar är intressant. Det finns i dagsläget i
Fittja.
• Folk petar bort instruktionerna för hur man använder maskinerna vid det nya utegymmet i kärsby.
Kommentar: Synpunkten vidarebefordras.
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• Ta bort buskage, men bevara träden! Beskär fint. Plantera äppelträd.
Se tidigare kommentarer.
•

Förslag om papperskorgar för fimpar och pantburkar, där man kan lägga pantburkarna bredvid så att folk inte behöver slänga ut allt skräp
för att hitta burkar.
Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar förslaget som ett bra utvecklingsförslag. Det är dock inget som ryms inom budget för i år.
• Åtgärda gångstigarna och slå (inte klipp!) gräset bortanför Kärsby koloniförening. Då kan det bli en naturblomäng.
Kommentar: Synpunkten vidarebefordras till samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Gångtunneln under Hundhamravägen är mörk och sly och vildrosor som sträcker sig ut mot gångväg.
Kommentar: Problemet är felanmält.
• Belysningen i flera gångtunnlar är dålig. Gångtunneln vid Riksteatern med ledbelysning i taket bör användas som förebild.
Se tidigare kommentar.
• Ta bort buskagen helt vid gångtunnlarna, lägg gräs i stället.
Se tidigare kommentar.
•

Åtgärda fel snabbare.

Undrar du något om trivselvandringen eller vill veta mer om en särskild punkt i protokollet? Maila mig på charlotte.rydberg@botkyrka.se eller
ring 070-886 44 39.
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