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Sammanfattning

Dialogen inleddes med att ordförande i Fittja dialogforum, Pia Carlson (V),
hälsade välkommen och berättade om upplägget för mötet och om dialogforum. Deltagarna diskuterade därefter olika idéer och tankar om hur man kan
öka trivseln i Fittja centrum och på Fittja torg. Bland annat framkom önskemål
om ett breddat utbud av affärer och verksamheter i centrum och fler platser där
man kan sitta ner och prata. Tryggheten i centrum kan öka genom en ökad närvaro av polis eller väktare och om ungdomsgäng som hänger i centrum får
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jobb eller lockas till andra aktiviteter. Det fanns också önskemål om fler aktiviteter i centrum.
Synpunkterna som fördes fram kommer att skickas vidare till ägarna av Fittja
centrum, Polisen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen.
Hur kan vi göra Fittja centrum och Fittja torg mer trivsamt och levande?

Nedan listas synpunkter från dialogen, sorterat på olika teman.
Utsmyckning av centrum och praktiska frågor
- Det borde finnas en möblering på torget som inspirerar till samtal.
- Kan blomlådorna på torget få mer färg?
- Plattorna på torget är hala.
- Det behövs en klocka i centrum.
- Det behövs fler sittplatser och bord inne i centrum så folk kan umgås
med varandra.
- Måla stjärnor och planeter på den svarta centrumbyggnaden.
- Mer vänliga och inbjudande färger på utsidan av centrum.
- Det behövs en informationstavla som berättar vad som finns i centrum.
- Mosaiken i entrén är hal.
- Vi önskar en mer lyssnande och närvarande centrumförvaltare.
Utbud och service i och runt centrum
- Fittja centrum borde ha ett större utbud av kläder, restauranger, aktiviteter, kanske bio.
- Man borde ha jobbsökeri i centrum.
- Önskemål om verksamheter i form av butiker på nedre plan i det nya
bygget (på gamla parkeringen).
- Flera önskade ett poliskontor i Fittja som kan ge mer trygghet, kanske i
centrum.
- Verksamheter, som till exempel språkcaféet, borde flytta ut i centrum.
Det skulle ge mer liv och rörelse i centrum och antalet deltagare skulle
öka, eftersom det är många som inte känner till att den här aktiviteten
finns.
- Ordna aktiviteter i centrum som lockar alla.
- Önskemål om en lekpark för barn.
- Fler företag i centrum. Också bra med café, bibliotek i centrum.
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Flera tyckte att bostadsföretaget Willhem borde satsa mer på städning,
kanske i form av städningsgrupper.
Sophanteringen vid Krögarvägen 6 måste bli bättre, vid innergaraget.
Soporna drar till sig råttor.
Det finns problem med hundbajs.

Trygghet
- Det finns ett ungdomsgäng som behöver lämna centrum, eftersom
gänget skapar en otrygghetskänsla. Det fanns också deltagare som uppgav att ”gänget” har försvunnit.
- Flera tyckte att det är otryggt på eftermiddagar och kvällar runt kulturbarackerna/konstkuben.
- Önskemål om ökad närvaro av polis eller väktare i centrum.
- Ungdomarna hänger för att det inte finns någonstans att ta vägen när
Ungdomens hus har stängt. En del har svårt att få jobb. Det saknas aktiviteter.
- Ta bort spelbutiken i centrum så kommer det bli lugnare.
- Locka ungdomarna till Ungdomens hus och Pulsen.
Övrigt
- Det mentala utanförskapet måste brytas. Här måste samhället visa att
förorten och dess invånare är en viktig del av Sverige.
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