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Alby dialogforum - Albydagen
Dag och tid

30 maj kl. 12

Plats

Alby torg

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Shakhlo Altieva (MP)
Ordförande
Diana Hildingsson (S)
Urban Koistinen (S)
Mehmet Kulbay (M)
Butt Sikander (S)
Stefan Eriksson (S)
Larsgösta Almgren (TuP)

Ej närvarande

Medborgare
56 medborgare
Övriga
Dennis Latifi, områdesutvecklare
Alexander Szögi, kommunikatör

Marit Strand Petersen (V)
Per Ahlin (SD)
David Abid (M)
Milojka Vrationjic (S)

Minnesanteckningar från Alby dialogforums samtal med Albybor på
Albydagen 30 maj 2015. Syftet med samtalen var att prata med boende i
Alby om hur dem vill mötas med sina folkvalda politiker och ge synpunkter.
Politikerna i Alby dialogforum träffade och samtalade med femtiosex Albybor under dagen. Synpunkterna från Albyborna antecknades ned och sammanställdes efter Albydagen.
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Synpunkter från samtal
- Det är viktigt med bra ungdomsledare i området så att vi hjälper de unga
som har problem.
- Viktigt att sysselsätta unga.
- Korruption inom bostadsförmedlingen. Tjänstemän som tar 10.000 :- för
förstahandskontrakt.
- Viktigt med mötesplatser. Gå till föreningar och ha dialogmöten där.
- Varför har man fem års krav för bostad i Botkyrka?
- Ungdomar som förstör bilar och kastar sten.
- Bättre lärare och pedagoger.
- Förbättra utomhusmiljön i Alby.
- Minska arbetslösheten.
- Det behövs mer parkeringsplatser i Alby.
- Bättre stöd till unga 13-19 år.
- Politikerna borde prata mer med medborgare istället för om medborgarna.
- Det borde vara fler dialogmöten i Alby. Då blir det mer intressant att delta.
- Ingen information om vad som sker på Albys tomt.
- Det behövs en mötesplats där man kan träna.
- Ingenting för pensionärer. Det behövs mötesplatser, exempelvis café till
självkostnadspris.
- Lyssna på medborgarna och återkoppla våra synpunkter och frågor.

2 [3]

BOTKYRKA KOMMUN
Serviceförvaltningen

MINNESANTECKNINGAR
2015-05-20

Avslutning
Minnesanteckningarna används av Alby dialogforum för att utveckla nya mötesformer.
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