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Sammanfattning
Dialogmötet handlade om medborgarnas upplevelse av kommunens stöd och
service. Dialogen kretsade framförallt kring utvecklingen av Tumba skog,
Tumba centrum och Tumba köpcentrum (ABC-tomten), underhållet av vägar,
nya kommunhuset, modulbostäder för nyanlända i Tumba, Hågelbyparken, och
bostadsanpassningar.
Fråga till tekniska nämnden:
Inventerar kommunen regelbundet kommunens vägar och gör prioriteringar för underhållet? Vad har kommunen för budget för att underhållningen?
Fråga till samhällsbyggnadsnämnden:
Finns det ett helhetstänk kring Tumba centrum? Hur samordnas utvecklingsarbetet?
Synpunkt till samhällsbyggnadsförvaltningen:
Cykelbanorna i Storvretsbacken behöver märkas upp bättre.
Synpunkt till kultur- och fritidsnämnden:
Det borde finnas möjlighet till inomhusboule (framfördes av en deltagare i samband med att ABC-tomten diskuterades).

Mötet
Tumba skog
En allmän diskussion fördes kring detaljplanearbetet för Tumba skog. En deltagare framförde att det fortfarande finns mycket protester kring planerna.
Tumba centrum
Synpunkter och frågor om Tumba centrum:
- Det ser tråkigt ut med grusgroparna efter de rivna husen.
- Vem ser till att arbetet samordnas i centrum? Finns det ett helhetstänk
kring centrum? Frågan ställdes i relation till de snabba förändringarna i
Tullinge centrum när pressbyrån försvann.
- När kommer höghusen byggas?
- Kommer det att bli längre att springa till bussen när man kommer med
tåget?
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Finns det tillräckligt med underlag för att bygga ut centrum så mycket?
Kommer parkeringsplatserna att räcka till när utbyggnaden är klar?
Kommunen bör informera bättre på webbplatsen hur utvecklingen fortskrider.

Tumba köpcentrum (ABC-tomten)
En deltagare ville ha information om hur utvecklingsplanerna av Tumba köpcentrum fortlöper. Hans förening har blivit lovade en tennishall där. Han önskade också att det också skulle skapas en möjlighet till inomhusboule, eftersom
många föreningar spelar boule. En enklare anläggning skulle räcka, kanske åtta
banor, en plats att sitta på samt några toaletter.
John Rawley, områdesutvecklare i Tumba berättade att ABC-tomten är färdigplanerad. Det bör därför inte dröja alltför länge innan området tar form.
Underhåll av vägar
Synpunkter:
- Det har varit bra saltsopat i vinter.
- Cykelbanorna i Storvretsbacken behöver märkas upp ordentligt. Där
sker incidenter.
- Bilvägarna har varit fina i vinter, men inte gångbanorna. (Exempel på
problem: gångtrafikanter måste gå ner på bilvägen för att runda snön
som läggs upp på gångbanan på Segersjövägen).
- Man borde vinterunderhålla gångbanan upp mot Björkhagaskolan
bättre. I dag ”kör maskinen bara förbi” på Grödingevägen upp till Segersjö.
- Lådorna för sand behöver fyllas på. (Lådor där man kan hämta själv)
- Vägarna i kommunen är dåligt underhållna, särskilt vissa delar av
Tumbavägen. Hågelbyleden fungerar dock väldigt väl. Inventerar
kommunen vägarna regelbundet och gör prioriteringar för underhållet?
Vad har kommunen för budget för att underhålla kommunens vägar?
Det nya kommunalhuset
Några deltagare var nyfikna på det nya kommunalhuset. Var ska det ligga?
Varför bygger man nytt? Vad händer med det gamla kommunhuset?
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John Rawley, områdesutvecklare berättade kort om placeringen av det nya
kommunhuset och att diskussioner pågår om vad det nya kommunhuset ska
användas till.
Charlotte Rydberg, dialogkommunikatör, berättade om pågående medborgardialog där botkyrkaborna har möjlighet att lämna synpunkter på vad de vill
använda det nya kommunhuset. Den som är intresserad kan ta del av en utställning på plan 2 i kommunalhuset och den som vill lämna synpunkt kan göra
det fram till 15 mars 2017 på nyakommunhuset@botkyrka.se.
Kommunens möte om modulbostäder i Tumba
En deltagare ville få information från mötet om modulbostäder i Tumba, som
ägde rum den 1 mars. John Rawley och Charlotte Rydberg sammanfattade mötet. Sedan den 1 mars 2016 gäller en ny lag, ofta omnämnd som bosättningslagen. Det är en lag som innebär att alla kommuner måste ordna med bostad till
nyanlända som har fått uppehållstillstånd och kommer på anvisning till kommunen.
Botkyrka ska ta emot 138 personer på anvisning i år, modulbostäderna i
Tumba kommer att ge plats till 58 personer.
Övriga frågor
Vad händer med planerna för Hågelby?
John Rawley, områdesutvecklare: Tävlingen om utvecklingen av Hågelbyområdet i Botkyrka är avgjord.
Blir det höghus i Vårsta?
John Rawley, områdesutvecklare: Ja, det är planerat att byggas i tretton våningar.
Planeras det för infartsparkeringar i Vårsta?
John Rawley, områdesutvecklare: Grödinge dialogforum driver frågan om infartsparkering i Vårsta.
Hur gör man för att få bort en oönskad vägbom?
Charlotte Rydberg, dialogkommunikatör: Det går att skicka in önskemål till
kommunens synpunktshantering. Tillgänglig här:
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/sakandupaverka/lämnasynpunkter
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Tumba växer, kommer utbudet av skolor och förskolor att räcka till?
John Rawley, områdesutvecklare: Samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen samarbetar för att räkna på vad som behövs när man bygger
ut.
Finns det skyddade boenden i Botkyrka kommun?
John Rawley, områdesutvecklare: Socialtjänsten har avtal med Botkyrkabyggen för det.
Det är problem med hemtjänsten i Tullinge. Hemtjänsten kommer inte när man
larmar. Det är otryggt som anhörig att inte vara säker på att hemtjänsten
kommer när man ringer. Skola, vård och omsorg borde ligga på kommunen.
Det har varit svårt att få hjälp med bostadsanpassningar, t ex ledstänger, hos
Botkyrkabyggen. Det var svårt att få hjälp av Aleris. Jag fick kontakta Tuva
Lund (vård- och omsorgsnämndens ordförande) för att få hjälp vidare.
Lisa Forssberg, ordförande Tumba dialogforum: Det är tråkigt att det ska bero
på vem man pratar med om man ska få hjälp.
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