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Sammanfattning
Arram Eckerbom från kommunledningsförvaltningen och Sofia Didrik från samhällsbyggnadsförvaltningen visade upp material ur ett utkast till strukturplan för Storvreten, som kommer att
tas upp till kommunfullmäktige när det är klart. Deltagarna fick också information om resultatet av tidigare dialoger om Storvretens strukturplan.
Tumba dialogforum vill uppmärksamma tekniska nämnden på att medborgare ansåg att skötseln av parkerna och promenadvägarna är eftersatt i Storvreten och behöver förbättras. Trafiklösningen vid Harbrovägen behöver ses över. Busshållplats och placering gör att sikten är
mycket dålig inför passage. Hastigheten vid Storvretsvägen är för hög (ska vara 40km/h men
respekteras inte).
Tumba dialogforum vill också uppmärksamma kultur- och fritidsnämnden på att medborgare
ansåg att det behövs en mötesplats i östra Storvreten, för olika sammankomster och som föreningslokal till pensionärsföreningen. Konstverket ”Tidskällan” behöver markeras bättre och
eventuellt flyttas till en bättre placering.
Tumba dialogforum vill också uppmärksamma samhällsbyggnadsförvaltningen om medborgares synpunkt om att tiderna inte hålls och bilarna stannar flera dygn vid parkeringen Stupvägen/Harbrovägen.
Fråga från Tumba dialogforum till vård- och omsorgsnämnden:
1.
Deltagare vid mötet framförde att de upplever det vara ont om platser på äldreboende i
området. Hur säkerställer man att det finns tillräckligt med platser?

Mötet
Arram Eckerbom från kommunledningsförvaltningen berättade om tidigare medborgardialoger
om strukturplanen för Storvreten. Nästa steg i planeringen är att ta upp strukturplanen i kommunfullmäktige. Synpunkter som har tagits upp i tidigare dialoger har använts för att skissa
fram förslaget.
Strukturplanen kommer att bevara parkens och naturens karaktär, förbättra tillgänglighet med
cykel- och gångvägar och förstärka kopplingen mellan Tumba och Lida. Ny bebyggelse ska
utformas så att den inte blir en barriär. Förslaget innehåller en del förtätningar (och även parkeringar), en del som reserveras till kommunala verksamheter (barnomsorg, äldrevård m.m.)
samt bevarande av parker och gröna ytor. Äldreomsorg reserveras bland annat till området
närmare centrum för bättre tillgänglighet. I förslaget bevaras grön vegetation kring Storvretsparken för att bevara parkens naturkänsla.
I förslaget ingår även ett förslag om att Storvretsbadet ska flyttas västerut, där parkeringen
ligger idag. Storvretsbadet är i behov av rivning eller renovering. Vid en renovering kommer
badet att stängas under en längre period. Förslaget innebär därför att ett nytt badhus byggs och
när det är klar kan verksamheten flyttas över utan att bygget påverkar badets funktion. Detta
skulle innebära en stor kostnad för kommunen som naturligtvis behöver övervägas av nämnden.
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Presentationen avslutades med en liten workshop där medborgarna fick titta på kartan med
förslaget till ny strukturplan och komma med synpunkter.

Synpunkter under presentationen och i samband med workshop:


Positivt att kommunen vill bevara parken och värnar om gröna ytor och gårdar.



Bra att stärka kopplingen Tumba-Lida, men redan idag behöver skötseln av promenadstråket/parker bli bättre.



Oro att vid ett eventuellt bygge sydväst om Storvretsparken så kommer bilvägar att
byggas och promenadstigar att försvinna. Även oro för att eventuella ombyggnader av
en nerlagd förskola sydväst om Storvreten påverkar framkomligheten via promenadstigar.

Sofia Didrik förklarade att det är prioriterat att förstärka cykel- och gångvägar och vid en eventuell förtätning kommer en trafikutredning att göras. Sofia Didrik gjorde också tydligt att detta
är ett förslag och varje element i förslaget kommer att granskas i detalj och samråd kommer att
ske med medborgarna. Förskolan däremot påverkas inte av strukturplanen då det handlar om
en redan påbörjad process.


Medborgarna var intresserade av att veta vilka sorts bostäder som kommer att byggas.

Sofia Didrik förklarade att det är för tidigt i planeringen för att kunna svara på det. Detta sker i
nästa steg när man tar fram förslag till detaljplaner, som också tas upp i samråd.


Oro att behovet av äldreomsorg missbedöms i planeringen. Äldreomsorgen upplevdes
som bristfällig, det saknas bland annat möjligheter till olika sortens äldreomsorg i
kommunen. Medborgarna upplever att det finns ett ointresse från kommunens sida för
att ta hand om de äldre.



Synpunkt kring trafiken på Storvretsvägen. En medborgare påpekade att det redan går
alldeles för fort och att förtätning innebär ännu mer trafik.

Sofia Didrik svarade att Storvretsvägen är överdimensionerad för den hastigheten som ska
hållas. Hon sa att problemet går att bygga bort och därmed göra det lättare för cykel- och gångtrafikanter.


Medborgare påpekade att det är en flaskhals vid Harbrovägen. Endast en fil med väjningsplikt mot mötande trafik. Problemet är att det även finns en busshållplats och att
det råder dålig sikt vid passering.

Sofia Didrik rekommenderade att man bör kontakta kommunens trafikplanerare direkt vid
sådana ärenden, men att vi tar med oss synpunkten.
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Det fanns oro för att parkeringar kan komma att försvinna.

Sofia Didrik berättade att tanken är att vissa parkeringar ska byggas under mark. Detta uppfattades som mycket positivt.


Oro kring eventuell flytt av ena fotbollsplanen. Fotbollsplanen är mycket väl använd.



Även om förslaget i sin helhet ansågs som positivt, så är det viktigt att man tänker på
städning och underhåll så att det hålls fint efterhand också.



Det behövs en mötesplats i östra Storvreten, kanske ett Folkets hus, som kan användas som föreningslokal för pensionärer, kalas och andra sammankomster.



Det behövs en fräsch närbutik, postkontor och t.ex. cykelaffär i Storvretens centrum.



Harbrobäckens stig mot Lilla Dammen. Det går inte längre att komma när till badet
med barnvagn pga. fallna träd och dålig skötsel.



Det vore bra om information om fridlysta växter gavs till nyanlända.



Konstverket ”Tidskällan” vid Dalvägen och Storvretsvägen behöver underhållas
bättre eller eventuellt flyttas. Det står ingen information om konstverket vid utställningsplatsen.







Det behövs radonutredningar inför nybyggnationer.
Området kring Toppvägen 12-24. I förslaget står det att det ska förtätas på befintlig
lekplats och parkering. Vid en sådan förtätning måste lekplatsen och parkeringen ersättas med andra.
Medborgarna vill ha konkreta förslag kring var äldreboende kan komma att byggas.
Parkering vid återvinningsstation Harbrovägen/Stupvägen. Där står bilar parkerade i
flera dygn trots att det är en timparkering.
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