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Fittjas resurser
”Fittja lyser bland de övriga gästgivaregårdarna som 
nordstjärnan på himlafästet.” Så skrev kung Oscar II  
för nästan 200 år sedan. Idag finns mycket mer som  
lyser i Fittja. På kartan ser du ljuspunkter som Fittjabor 
själva valt ut. 



Framtidens Fittja! 
I din hand håller du Fittja utvecklingsprogram. Det är ett strategiskt program 
som kommunen tillsammans med Fittjaborna, lokala näringslivet och 
föreningslivet genom dialog skapat. 

Programmet lyfter fram Fittjas styrkor men också de utmaningar som vi 
gemensamt ska arbeta med för att åstadkomma framtidens Fittja, en plats där 
människors drömmar föreverkligas, entreprenörskap sprudlar och människor 
mår bra. 

Genom att använda alla Fittjabor och Fittjas styrkor ska vi ta oss an 
utmaningarna. Utmaningarna har vi sammanfattat till tre huvuduppgifter;  
Arbete för alla, utbildning för alla och en god hälsa för alla. 

Arbete är grunden till frihet för alla människor;  
kvinnor som män, unga som äldre.  
Vi ska ta tillvara på alla kommuninvånares potential, erfarenheter 
och resurser. Full sysselsättning har även betydelse för den sociala 
sammanhållningen i samhället och är en viktig pusselbit för en god 
stadsutveckling i Fittja. 

Utbildning skapar möjligheter, förstärker självkänslan  
och inger mod hos människor.  
Fittjaskolan är idag en av Botkyrkas bästa skolor. Det är ett bra utgångsläge 
att bygga vidare på. Vi ska rusta ungdomar med kunskap och ge varje 
Fittjabo möjlighet att förverkliga sina drömmars längtan. Det livslånga 
lärandet är en viktig del. Att mitt i livet byta spår och pröva något nytt är 
utvecklande för individen men bidrar också till en positiv samhällsutveckling. 

3

Förstärka folkhälsan i Fittja är den tredje huvuduppgiften. 
Vi vill skapa en jämlik hälsa och minska sociala skillnaderna i hälsa. Genom 
insatser för att förstärka allas hälsa. Och ge utrymme för att de människor 
som mår sämst snabbt kommer ikapp de människor som mår bäst. Arbete 
och utbildning är viktiga delar för en förbättrad folkhälsa. Men även möjlighet 
till meningsfull fritid, sociala mötesplatser och tillgång till bostadsnära natur 
bidrar till en förbättrad folkhälsa.  

Den 14 juni 2012 antas vårt gemensamma utvecklingsprogram för Fittja. 
Därefter blir det en del av verksamhetsstyrningen i kommunen och varje nämnd 
ska varje år i sin ettårsplan beskriva vilka insatser som ska göras i Fittja utifrån 
Fittjas utvecklingsprogram. Låt oss tillsammans gå från ord till handling. 

Katarina Berggren  
Kommunstyrelsens ordförande (s)
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Framtidens Fittja är en 
interkulturell mötesplats där 
mångfalden av erfarenheter 
och kunnande ger nya jobb, 
bättre skolor och kreativa 

livsmiljöer.

Vision för Fittja
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Det här utvecklingsprogrammet visar vår vision om Fittja och hur vi 
ska arbeta för att utveckla stadsdelen under de närmaste 30 åren. Här 
beskriver vi de viktigaste målen i Fittja och vad vi måste göra för att nå 
dit. Alla förslag utgår från Fittjas tre viktigaste hållbarhetsutmaningar: 
arbete, utbildning och hälsa.

1.1 Programmet har tagits fram i dialog  
med Fittjaborna
Vi har tagit fram Fittjas utvecklingsprogram i en process med utredningsarbete och 
medborgardialog. Med utgångspunkter från de synpunkter och idéer vi fått in har vi 
nu tagit fram ett slutligt förslag. Dialogen har i stora delar bekräftat att vi föreslagit rätt 
huvuduppgifter att arbeta med på lång sikt i Fittja. I dialogen funderade Fittjaborna 
om det verkligen var kvinnorna i Fittja som behöver mest stöd och inspiration för att 
komma i arbete. Några av Fittjaborna tyckte att det istället borde vara ungdomar eller 
både ungdomar och kvinnor. Många pratade också den försvinnande och saknade 
servicen i Fittja. 

1.2 Så här tänkte vi kring Fittjabornas synpunkter
Efter medborgardialogen har förslaget ytterligare analyserats och bearbetats efter de 
synpunkter vi fick. Vi fördjupade oss mer i statistik och då är det ändå kvinnorna i Fittja 
som sticker ut mer än vad gruppen unga gör. Kommunen har också redan idag olika 
former av stöd till ungdomar och unga vuxna utan arbete men inget särskilt för kvinnor. 
Eftersom vi ser det som viktigt att sätta in mer kraft där behovet är störst föreslår vi 
även nu i detta slutgiltiga förslag att kvinnorna till en början ska få mer fokus. Med tanke 
på saknaden av service så kommer vi att bygga nytt och attraktivt i Fittja enligt det 
program för stadsutveckling som tagits fram för Fittja. Detta hoppas vi kommer skapa 
bättre möjligheter för företagande i Fittja samtidigt som Fittja blir en mer lockande 
plats att vara på. Vi ska också jobba mer med att näringslivet ska få upp ögonen för de 
möjligheter som finns i Fittja. 

1.3 Nu ska det börja hända saker
Pilen nedan visar hur vi arbetat fram programmet. Fittjas vision kommer att förverkligas 
på lång sikt men vårt förändringsarbete börjar redan nu. Varje år kommer politikerna att 
ta nya beslut om vilka aktiviteter som ska göras i Fittja för det kommande året.
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VARJE ÅR
rullande handlings-
program med konkreta 
åtgärder.

VINTER/VÅR 2011
Insamling av informa-
tion och dialoger om 
utmaningar.

VINTER 2012
Dialog om förslag till 
uvecklingsprogram.

VÅR/
SOMMAR 2012
revidering av  
utvecklingsprogram uti-
från resultat av dialoger, 
därefter antagande  
i kommunfullmäktige.

HÖST 2010
Kommunens politiker 
ger i uppdrag att ta 
fram ett utvecklings-
program för Fittja.

HÖST 2011
Materialet  
sammanställs.

1. Utveckling fittja

– ett långsiktigt program

för hållbar utveckling
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Skala 1:400
10 5 0 10 20M

Skala 1:200
5 0 10M5

Skala 1:1000
20 0 20 40M10

Södertälje

Tumba

Flemingsberg

Sundbyberg

Kungens kurva

Fittja

Solna

Huddinge

Eriksberg
Hågelby

Alby

Fittja – en del av Botkyrka och Stockholm
På den här kartan ser ni pilar i olika färger. De lila pilarna visar var Fittja-
borna främst arbetar idag: i Stockholm, Solna och Sundbyberg. På andra 
plats som arbetsmarknad för Fittjaborna kommer Botkyrka kommun. 

De blåa pilarna pekar ut platser kring Fittja där vi vet att planer finns för att 
skapa fler arbetsplatser inom näringsliv, handel eller forskning. Kan dessa 
platser i framtiden bli de ställen dit Fittjabor pendlar för att arbeta? 

Fittjaborna har vänner i Fittja men många av vännerna bor också i: Alby, 
hallunda/Norsborg och tumba. Det är det de rosa pilarna visar. Men vän-
nerna i tumba är något färre än i Alby och hallunda/Norsborg. hänger det 
här ihop med arbete på något sätt? ja det gör det eftersom många jobb får 
man genom kontakter.  
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Fyra viktiga uppgifter visar vägen för kommunens arbete i Fittja under de 
närmaste 30 åren. Till varje huvuduppgift finns förslag på handlingsvägar 
som förklarar hur vi kan lösa uppgiften. Det är dessa kommunens 
politiska nämnder ska titta på årligen för att se vad de kan göra för att 
bidra till Fittjas utveckling. 

De aktiviteter som kommer att göras kommer att betyda än mer för Fittja 
och Fittjaborna om de görs tillsammans med andra inom kommunen, 
med andra verksamma i och utanför Fittja och med boende i Fittja. Något 
viktigt att tänka på är att det finns skillnader mellan olika invånares behov. 
Detta är också något som kan ändras över tid. I vårt arbete behöver vi 
alltid tänka på vilka det är som har de största behoven just nu. 

2.1 Kvinnor och män i Fittja har ett arbete  
som ger de en trygg ekonomi
Fittjabor som står längst bort från arbetsmarknaden säger att det de allra helst 
vill är att arbeta. Ett jobb är viktigt för att då får man en egen ekonomi vilket 
också gör det möjligt att påverka den egna vardagen. De som har jobb mår också 
mycket bättre än de som inte har jobb. 

Men ibland är det svårt att få jobb, särskilt om man inte har rätt utbildning eller 
pratar svenska så bra. Samtidigt har många Fittjabor rätt utbildning och kan både 
svenska och andra språk – ändå har de svårt att få jobb. Då kan svårigheten vara 
att man inte har de rätta nätverken eller är utsatt för diskriminering. Men de flesta 
kan få jobb om vilja finns och om man får rätt hjälp. 

På Fittjas medborgarkontor kan man träffa jobbcoacher och den internationella 
företagarföreningen IFS. Subtopia i Alby ligger heller inte långt borta för den som 
vill ha råd om eget företagande. Föreningar i Fittja skulle också vilja hjälpa till 
med att hitta jobb till Fittjaborna. De känner många Fittjabor och vet vad de har 
för kompetens. 2
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2. fyra huvuduppgifter

visar vägen
Så här Ska vi arbeta – handlingSvägar: 

1. Vi arbetar för fler möten mellan arbetstagare  
och arbetsgivare i och utanför Fittja. 
Vi behöver driva en mer aktiv i arbetsmarknadspolitik för att på så vis bidra till att den 
arbetsvilja och potential som Fittjaborna har kommer till nytta. Som stor arbetsgivare 
i Botkyrka kan kommunen själv bidra till att mer verksamhet utförs på ett sätt som 
fungerar för praktik, arbetsträning och liknande. I detta arbete behöver även andra 
aktörer involveras som exempelvis fackliga organisationer och arbetsförmedlingen likväl 
som stöd som redan finns i Fittja. Idéer från ”tillväxt Alby” ska även komma Fittjabor 
till nyttja. Det som ska görs inom ”tillväxt Alby” är exempelvis jobbsökaraktiviteter, 
rekryteringsmässor och informationsinsatser kring sommarjobb.

2. Vi gör riktade insatser för att kvinnor i Fittja ska komma i arbete  
som ger trygg ekonomi. 
Det finns skillnader mellan olika invånares behov och detta kan ändras över tid, oavsett 
behöver vi alltid se till att grupperna med störst behov verkligen nås. Den statistik vi 
gått igenom visar att det just nu är det kvinnor som behöver särskilt fokus. Satsningen 
på kvinnorna i Fittja kan börja med en kartläggning av de kunskaper och färdigheter 
som de har för att därefter se vilka de kommande stegen behöver bli.

3. Vi identifierar blivande och existerande entreprenörer, och ger  
ett brett stöd till entreprenörskapets olika utvecklingsfaser. 
Vi vill hjälpa företagare i Fittja att delta i upphandlingar genom att exempelvis erbjuda 
kurser och handledning. Därutöver kan exempelvis mentorer stödja och stärka det 
entreprenörskap som finns och Fittja kan bli platsen där bokaler och lokaler finns för 
olika skeden av entreprenörskapet/företagandet. Vi ska även verka för att Fittjabor 
ska nyttja det stöd som finns för entreprenörer och blivande entreprenörer. I Subtopia 
finns rådgivning till dem som vill och har startat eget och inom ”tillväxt Alby” gör man 
exempelvis jobbsökaraktiviteter och där finns även individuellt stöd. 

4. Vi agerar för nya etableringar och fler arbetsplatser i och nära Fittja.
Vi ska driva en mer aktiv näringspolitik exempelvis genom att agera för att fler 
Fittjabor kommer i arbete hos större företag som väljer att etablera sig i Fittjas närhet. 
redan nu har planering påbörjats av utvecklingen av Slagsta strand och i Fittja 
stadsutvecklingsprogram planeras områden i bra kommunikationslägen.

9

”När arbetsgivare hör att 
jag är från Fittja blir de 

extra nyfikna.” 
Fittjabo i dagens industri 2040
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2.2 Fittja är en bra stadsdel för förskolor,  
skolor och lärande
I Fittja kan man lära sig mycket. Få platser i Sverige kan erbjuda lika många 
möten med personer med rötter från olika delar i världen och bara Fittja har 
Mångkulturellt centrum. Här finns många möjligheter till lärande men vi behöver 
bli bättre på att använda denna potential. 

I Fittja bor många vuxna som har erfarenheter och kunskaper som behövs 
på arbetsmarkanden. Hos en del Fittjabor behöver dessa kompletteras innan 
de kan få jobb. Därför behöver Fittjas kvinnor och män dra nytta av de många 
vuxenutbildningar som finns i och utanför kommunen. De barn och ungdomar 
som går i Fittjaskolorna ger skolorna högsta betyg i trivsel. Skolornas pedagoger 
har höga ambitioner och elevernas resultat blir allt bättre. Ändå räcker det inte. 
Resultatet behöver bli ännu bättre – både för elevernas skull och för Fittjas skull. 

Vi vill ha kvar Fittjas skolor för skolor är viktiga för ett samhälle. Förutom att 
utbilda fungerar en skola som en mötesplats både under och efter skoltid. En 
bra skola gör ett område mer lockande och bidrar till att fler väljer att flytta dit. 
Men det räcker inte att en skola är bra, även platsen den finns på påverkar dess 
attraktivitet. Vi måste därför bli bättre på att berätta för andra vad som är bra i 
Fittja och hur vi arbetar för att göra Fittja ännu bättre. 

Så här Ska vi arbeta – handlingSvägar: 

1. Det ska finnas förskolor och skolor i Fittja och de ska vara bättre  
än de genomsnittliga Stockholmsskolorna även i elevresultaten. 
Det räcker inte att Fittjas skolor får höga betyg i trivsel och trygghet. För att barn och 
unga i Fittja ska få de bästa förutsättningarna till ett bra liv måste vi se till att elevernas 
resultat är bättre än på många andra skolor i Stockholm. Genom att fortsätta satsa 
på riktigt bra skolledare och pedagoger på våra förskolor och skolor kan vi nå goda 
resultat.  

2. Vi bygger nytt och bygger om samtidigt som vi bevarar  
det som är bra i Fittja. 
Skolelevernas resultat och en skolas rykte påverkar skolans attraktivitet. Samtidigt 
påverkar stadsdelens attraktionskraft också skolans attraktivitet. Därför ska vi 
förverkliga stadsutvecklingsprogrammet Framtid Fittja. I stadsutvecklingsprogrammet 
finns förslag på hur Fittja kan få attraktivare centrum och parker och fler typer av 
boenden som exempelvis radhus. Samtidigt som dessa förändringar sker behöver 
också värden i Fittja bevaras som exempelvis Fittja äng, Fittjahöjden och de goda 
kommunikationerna. 

3. Flickor och pojkar i Fittja använder ett stort och varierat nätverk.
Pojkar och flickor i Fittja behöver få större nätverk. Kontakter med andra – både i 
och utanför Fittja – underlättar för dem att utbilda sig och få jobb i framtiden. Skolan 
behöver därför erbjuda fler kontakter med exempelvis företag, högskolor, Mångkulturellt 
centrum och föreningar. Fritidsgårdar och andra mötesplatser för barn och ungdomar 
kan också mer aktivt bidra till att de får större nätverk. Ett gemensamt arbete för 
att utveckla den fysiska miljön runt exempelvis Fittjaskolan kan vara ett intressant 
samarbetsprojekt för elever, föräldrar, pedagoger och företagare.

4. Vi ska höja utbildningsnivån bland Fittjaborna.
Vi vill erbjuda Fittjaborna ett varierat utbud av utbildningar som leder till arbeten i 
regionen och till arbeten som ger en trygg ekonomi. Utbildningarna behöver vara 
anpassade både efter arbetsgivarnas och Fittjabornas behov. Vi behöver också bli 
bättre på att informera Fittjaborna om de olika inriktningar som svenska för invandrare 
erbjuder. Exempelvis finns inriktning mot vissa yrken där det behövs arbetskraft och 
för de som vill starta eget företag. Samtidigt behöver vi informera och verka för att 
fler nyttjar utbildningsmöjligheterna som redan finns. Ett av dessa är den gymnasiala 
vuxenutbildningen i tumba. Flera universitet och högskolor finns också inom 
pendlingsavstånd från Fittja, den närmaste i Flemingsberg. De föreningar i Fittja som 
arbetar utifrån ett tydligt jämställdhetsperspektiv kan också ge folkbildning till både 
kvinnor och män. 
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”Mina barn vill växa upp  
och gå i skolan i Fittja.  
Här kan de förverkliga  

sina drömmar.”  
Fittjabo i dagens nyheter 2040
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2.3 I Fittja mår pojkar, flickor, män och  
kvinnor bra och tar plats i och utanför Fittja
Många Fittjabor trivs i Fittja och det märks på stämningen mellan grannar och 
vänner. Många Fittjabor tycker mycket om att bo nära naturen som man gör i 
Fittja. Hur man trivs där man bor påverkar hälsan. 

Annat som påverkar vår hälsa är till exempel våra möjligheter till arbete, vår 
utbildningsnivå, om vi blir sedda och bekräftade, hur snabbt vi söker vård då vi är 
sjuka och hur vi äter. Precis som andra svenskar mår Fittjaborna också bättre och 
bättre för varje år. Men samtidigt ökar skillnaderna i hälsa mellan olika grupper, 
framför allt mellan högutbildade och lågutbildade. 

Vi behöver röka mindre, röra på oss mer och äta nyttigare. För att bidra till bättre 
hälsa kan kommunen göra mycket. Redan idag erbjuder till exempel Fittjas 
förskolor och skolor näringsriktig lunch. Skolornas elever kan också få frukost 
för en billig penning. Men man kan också göra mycket själv som att motionera 
och välja att bort alkohol. Flickor och pojkar i Fittja dricker mindre alkohol än 
jämnåriga i övriga Stockholm.

Så här Ska vi arbeta – handlingSvägar: 

1. Vi ökar möjligheterna för att få jobb och utbildning. 
Att ha jobb, utbildning och egna inkomster är grundläggande för att vi ska må bra. Vi 
ska använda metoder som stärker kreativiteten, initiativförmågan, självförtroendet och 
självkänslan hos flickor, pojkar, kvinnor och män så att de kan utveckla och ta vara 
på sina talanger. Det är särskilt viktigt att vi identifierar och gör riktade insatser mot 
den grupp som står längst ifrån arbetsmarknaden och som inte har någon form av 
samhällsstöd.  

2. Vi gör det möjligt för fler Fittjabor att ta för sig och ta plats i samhället. 
Vi ska nyttja Fittjabornas egen kreativitet för att göra möjligt för fler Fittjabor ta plats i 
samhället. Samtidigt behöver vi utveckla och använda metoder för att flickor, pojkar och 
yngre och äldre kvinnor och män ska ta för sig av det som samhället har att erbjuda. 
Det handlar om att ta plats i det offentliga rummet och använda sig av den service 
som finns inom exempelvis och hälso- och sjukvård. Vi kan arbeta mer för att barn och 
unga i Fittja ska ta del av arrangerad verksamhet utanför hemmet året runt. För i Fittja 
finns många verksamheter att besöka eller engagera sig i, exempelvis idrottsföreningar, 
fritidsgårdar, badhus och bibliotek. Vi kan också bidra till att Fittjaborna får ta mer plats 
i samhället genom att uppmuntra fler Fittjabor att delta i arbetet med Fittjas och Albys 
dagvattensystem.  

3. Vi stimulerar till användning av grönytor och utbud för rörelse.
De som främst har behov av mer fysisk aktivitet ska involveras i utvecklingen av Fittjas 
grönytor och gång- och cykelvägar. riktade åtgärder kan även ske mot vårdcentralen för 
att underlätta arbetet med fysisk aktivitet på recept (Far) och att föreningar kan delta i 
arbetet inriktat mot personer som fått Far. Genom olika kultur- och konstaktiviteter kan 
vi också på exempelvis bibliotek och fritidsgårdar gemensamt med Fittjaborna diskutera 
och arbeta med framtidstro och identitetens betydelse för vår hälsa. 

4. Vi satsar på att förbättra matvanor och minska rökning och spelande.
Vi måste samarbeta bättre så att vi kan bidra till att Fittjabor får bättre hälsa. Exempelvis 
spelar vissa av Fittjas ungdomar om pengar idag, inte mer än andra ungdomar, men 
de själva upplever det som ett problem. Vi måste bidra till att självinsikt av detta slag 
tas om hand och hjälpas åt för att nå dem som behöver stöd. Barnavårdscentraler, 
förskolor, skolor, föreningar och kyrkor kan exempelvis samarbeta för att stötta föräldrar 
att ge sina barn bättre hälsa likväl som att förbättra äldres hälsa. Mödravårds- och 
barnavårdscentraler kan samarbeta för att uppmuntra föräldrar att inte utsätta sina barn 
för tobaksrök. Främjande av hälsa kan ske genom att 
erbjuda strukturerat stöd i större omfattning på de 
arenor där Fittjabor vistas redan idag.
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”Vi bor ju nära skog  
och vatten, och hela Fittja  

är promenadvänligt.”  
Fittjabo i radio om varför Fittjaborna  

är hälsosammast i Stockholm 
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likväl som närheten till vatten. Men för att locka hit även andra Stockholmare och 
personer ännu längre från Fittja så behöver vi arbeta mer med media, särskilt sociala 
medier, för att det som är bra i Fittja ska synas. Samtidigt behöver vi skapa fler 
anledningar för att locka besökare till Fittja. Vi kan till exempel ordna olika evenemang i 
samband med upprustning och nybyggnation. En förutsättning för att komma till Fittja är 
också att det är lätt att ta sig hit. Det är lätt att ta sig till Fittja idag men förbindelserna 
mellan Fittja och Flemingsberg och södra delarna av Botkyrka kan bli bättre.  

3. Tillsammans skapar vi välkomnande platser och möten. 
Fittjaborna talar gott om den gemenskap som finns dem emellan. Samtidigt vet vi att 
det finns behov av fler platser och möten där alla får synas och höras på lika villkor. I 
samband med att Fittjas program för stadsutveckling förverkligas behöver vi komma 
med kreativa lösningar för hur de välkomnande mötena och platserna kan skapas. För 
att skapa interkulturella möten behöver kommunens förvaltningar och verksamheter 
ständigt reflektera över om vi välkomnar alla i samma grad eller om vår verksamhet 
attraherar främst ett visst kön eller en viss etnisk grupp. 

2.4 Fittja har stadsmiljöer som lockar
En plats är det man kan se och röra men också de möten och upplevelser man 
kan få där. Många trivs i Fittja och känner sig hemma här. Inte bara den goda 
andan i Fittja sprider trivsel utan också det vackra läget intill vatten och skog. 

Efter många dialoger med Fittjaborna vet vi också att Fittjaborna vill se sin 
stadsdel utvecklas. De vill till exempel se ett mer varierat bostadsbestånd växa 
fram och ett attraktivare centrum. Förändringar av det här slaget föreslås också i 
det stadsutvecklingsprogram som finns för Fittja – Framtid Fittja. 

I Fittja pågår också det spännande ateljéprogrammet Residence Botkyrka. 
Genom det lockas nationella och internationella konstnärer, arkitekter, 
stadsplanerare och kulturskapare till Fittja. Tillsammans med Fittjaborna arbetar 
de med förnyelse av Fittja. Fittjaborna vill också att de som aldrig varit i Fittja ska 
upptäcka stadsdelen. Därför behöver vi arbeta med att göra Fittja till en plats 
som väcker nyfikenhet.

Så här Ska vi arbeta – handlingSvägar: 

1. Vi utvecklar stadsmiljön i Fittja. 
Fittja kommer att bli mer lockande när stadsutvecklingsprogrammet 
Framtid Fittja förverkligas. Då får Fittja till exempel ett attraktivare 
centrum, fler bostadsrätter och radhus och tillgängligare 
gångvägar runt Albysjön. Genom att bygga studentbostäder 
hoppas vi kunna behålla Fittjas unga befolkning och 
välkomna ny ung energi utifrån. Vi kommer också att 
bejaka och tillåta privata önskemål att få bygga kreativt 
och med egna uttryck. även ett nytt dagvattensystem 
kommer att byggas i Fittja. I det arbetet vill vi involvera 
Fittjas unga och gamla för att skapa ett framtida 
besöksmål i Fittja. Förändringarna kommer att bidra till att 
Fittja blir ännu tryggare och att tillgängligheten förbättras. 
just tillgänglighet är viktigt att tänka på då gruppen äldre växer 
i Fittja precis som på många andra håll i Sverige. Det är också 
positivt om vi fortsätter med våra konstnärliga initiativ som bidrar till 
stadsmiljöns utveckling som exempelvis Botkyrka residence.

2. Vi visar upp Fittjas styrkor och gör Fittja till en mötesplats för fler.
Fittjas största styrka är Fittjaborna själva och den sociala sammanhållning som finns. 
Det är detta som bland annat bidragit till evenemanget Familjefestivalen och det 
evenemang som Fittjaborna själva startat - fredsmanifestationen Fittja is peace. Andra 
styrkor är exempelvis Mångkulturellt centrum, Fittjabadet, Fittja äng och Fittjahöjden 

”Nu förstår jag varför  
mina barnbarn ville flytta  

till Fittja.”
intervju med en farfar på besök  

i Fittja i Metro 2040.

Här ser du de radhus och bostadsrätter som Hemgården ska bygga 
intill Fittjaäng, Fittjaterassen. Första spadtag sommaren 2012.



Så här kan Fittja komma att se ut då stadsutvecklingsprogrammet “Framtid Fittja” är 
förverkligat, ett större centrum, bostäder utmed Krögarvägen, mötesplats i Fittjahöjden 
med mera.

Fittja behöver kopplas bättre till Hallunda, för det kan en sociodukt vara lösningen.

Ungefär här kommer Fittjas nya konst- och vattenstråk gå, den ska också rena regn 
och snö som fallit till marken innan de når Albysjön. Planeringen har precis börjat.

Villor på vatten kan ge en ny spännande boendeform i Fittja men här behöver samtidigt 
Fittja äng värnas.
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Medborgarkontoret i Fittja

Postadress: 
Botkyrka kommun, 147 85 tumba

Besöksadress: 
Fittjavägen 3–9, Fittja centrum

Öppettider för besök: 
Måndag–fredag 10–16  
tisdag 10–18 
 
Telefonnummer: 
08-530 610 00

Telefontider:
Måndag 8.00–18.30  
tisdag–torsdag 8.00–16.30  
Fredag 8.00–14.30

Dialogforum i Fittja
Bekir Uzunel (V), ordförande i Fittja dialogforum   
telefon: 0708-31 33 00 
E-post: bekir.uzunel@skrbyra.se

Kontaktpersoner
Parvaneh Sharafi, områdesutvecklare i Fittja 
telefon: 08-530 623 51 
E-post: parvaneh.sharafi@botkyrka.se

charlotte Persson, enhetschef kommunledningsförvaltningen 
telefon: 08-530 611 67 
E-post: charlotte.persson@botkyrka.se

Fittjas webbplats  
www.botkyrka.se/fittja
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