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Sammanfattning

Dialogen handlade om sommaraktiviteter i Fittja. Vad finns att göra på Fittja
äng? Vilka aktiviteter erbjuder kommunen i sommar? Saknas något? Dialogen
inleddes med en rundvandring på Fittja äng under tiden som områdesutvecklaren berättade om kommande dagvattenprojekt. Mötet lockade ett fåtal deltagare, men flera av de som kom var positiva till kommunens sommarprogram
och det planerade dagvattenprojektet. Några förslag på sommaraktiviteter fördes fram, bland annat Zumba på ängen, bussutflykt från Fittja till Skanssundet
och möjlighet till odling för äldre.
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Mötet

Ordförande för Fittja dialogforum, Pia Carlson (V) hälsade deltagarna välkomna. Därefter berättade Parvaneh Sharafi, områdesutvecklare i Fittja, om
aktiviteter i Fittja i sommar och om ett planerat dagvattenprojekt på Fittja äng
som kommer att innebära förändringar på ängen. Parvaneh Sharafi berättade
också om de aktiviteter som kultur- och fritidsförvaltningen och andra aktörer
erbjuder unga i sommar. En fråga som särskilt diskuterades bland deltagarna
var hur man ska göra för att locka fler kvinnor till Fittja äng.
Följande synpunkter fördes fram av deltagarna:
- Det kommer att bli ett jättelyft för Fittja äng när dagvattenprojektet genomförs.
- Viktigt att undvika att Postängsidan känns övergiven, eftersom det kan
innebära en risk för att dra till sig kriminalitet.
- Fittjabadet har haft Zumba på gräsmattan. Det är en bra aktivitet som
kan locka kvinnor till Fittja äng.
- Det vore fint med en parklek på Fittja äng, med cykelutlåning och personal på plats.
- Det är ett jättebra sommarprogram som kommunen har!
- Det vore bra med en odlingsaktivitet i sommar som riktar sig mot äldre.
Det kan vara ett mycket enkelt projekt, det är bara skönt att få komma
ut och vattna lite. En representant från hyresgästföreningen lovade att
undersöka möjligheten vidare.
- Det går reguljär buss från Tumba till Skanssundet. Men det vore fint
om det också gick att ordna en busstur från Fittja vid något tillfälle på
sommaren. Då skulle fler kunna upptäcka Skanssundet. När man har
varit där en gång så är det enklare sedan att ta sig dit själv.
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