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Alby Dialogforum – Tyck till om idrottslivet i Alby
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Minnesanteckningar från dialogmöte om idrottslivet i Alby och satsningen på
Alby folkhälsopark. På mötet medverkade Linus Ingulfsson från Kultur- och
fritidsförvaltningen som berättade om satsningen Alby folkhälsopark.
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1. Alby folkhälsopark
Alby Folkhälsopark handlar om att utveckla idrottsplatsen som funnits sedan 1960-talet.
Syftet är att parken ska kunna användas av alla boende i området.
Platsen ska vara till för folkhälsa – inte bara idrott utan utomhusaktiviteter och kultur.
Alby idrottsplats har ett bra läge i Alby. Det är lättillgängligt med tillfartsvägar mitt i Alby.
Vi måste förädla platsen med fotbollsplaner och idrottshall. Planen är att med hjälp av stöd från Boverket skapa en trygg och jämställd offentlig plats. Botkyrka kommun och Konyaspor har ansökt om
medel från Stockholms idrottsförbund för att anlägga folkhälsoparken.
Parken kommer också att få medfinansiering av kommunen.
Konceptet liknar Sven Tumbas park i Tumba där föreningslivet är involverade.
Projektet ska genomföras 2015 och det finns ett stort engagemang bland Albyborna.
Folkhälsoparken ska innehålla basketplan, minitennisbana, yta för plantering, beachvolleybollplan, en
liten utomhusscen, samt ett utomhusgym. Det är viktigt att föra en dialog med föreningslivet för att
upptäcka behov och samla kloka idéer.
Dennis Latifi berättar att bredvid ligger tomten där tidigare Albyskolan låg. Den tomten kan användas
under femton år.Just nu pågår ett arbete för att utveckla en idé om hur tomten kan användas. Det passar
in att utveckla en plan för tomten samtidigt som folkhälsoparken utvecklas.
2. Frågor och synpunkter
- När är deadline för skisser för parken?
Svar: Ritningarna kommer att göras under Q1 2015.
- Hur är planen för belysningen vid folkhälsoparken?
Svar: EN möjlig lösning är att den kan vara tidsinställd. Man kan använda LED-belysning som drar
mindre energi. På så sätt kan man använda ljuset för att färgsätta platsen.
- Det vore bra med en yta som kan göras om till skridskobana vintertid.
- Läktare är viktiga för att skapa en mötesplats.
- Hur gör vi spontanidrotten mer jämställd?
Svar: det är viktigt att spontanidrotten är organiserad i viss mån. Exempelvis specifika tider för tjejer.
Det handlar också om vilka människor som kommer till platsen, människorna gör platsen.
- Vi har mycket att vinna på att kommunen går in med mer pengar i att utveckla folkhälsoparken.
- Folkhälsoparken borde ha en kreativ lekplats. En digital lekplats med ljud och bild.
- Det borde anläggas hälsostiger som börjar vid parken
.
- Konyaspor borde få ha ansvar för parkeringsplatsen utanför sporthallen.
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- Önskemål om information om folkhälsoparken på hemsidan.
3. Avslutning
Minnesanteckningarna skickas till samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
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