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Yobert Aziz (S)
Besnik Morina (M)
Credian Fernando (KD)

Höstens första dialogforum i Fittja hade två teman: utvecklingen av Fittja äng
och Botkyrka kommuns nya översiktsplan.
Bekir Uzunel, ordförande i dialogforum, hälsade alla välkomna. Med på mötet var Hanna Lindh, samhällsplanerare på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Hon berättade vad som gjorts med Fittja äng och vad som är på gång framöver. Med på mötet var också Sofia Wiberg från företaget Medborgaranalysen. Hon berättade att Botkyrka kommun ska ta fram en ny översiktsplan och
vad det innebär.
Mötets deltagare delade upp sig i två grupper som först fick samtala kring
Fittja äng, norra delen och sedan delta i en workshop om översiktsplanen.
Här följer en sammanfattning av diskussionerna.
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Upprustningen av Fittja äng
Alla mötets deltagare fick markera på en karta vilka platser på Fittja äng som
de idag upplever som positiva respektive negativa. Resultatet bifogas
Minnesanteckningarna.
Övriga synpunkter om Fittja äng
• Det behövs mer gymredskap utomhus. Det finns tre redskap idag,
bara ett är för aktiv träning. De andra är för att stretcha. Man får ofta
vänta för att använda redskapen. Det är bra att det finns redskap ute
eftersom alla inte har råd att köpa gymkort.
• Den nybyggda fotbollsplanen upplevs som mycket positiv! Den är
välanvänd.
• Fittja äng är sankt. Det är ofta vatten över stora delar av gräsytorna.
Vattnet gör att man måste ta omvägar och att flera ytor inte går att använda.
• Cykelvägen längs Albysjön upplevs som smal. Det är många som rör
sig längs den, både personer som går och cyklar. Flera besökare berättar att de promenerar mycket på Fittja äng. Gång och cykelvägen
längs sjön uppskattas.
• Kanadagässen är ett stort problem på Fittja äng, de gör att man inte
vill bada vid utomhusbadet. Det är både mycket fåglar och mycket fågelbajs överallt.
• Det är också problem med andra fåglar som drar ut skräp ur papperskorgar.
• Fler picknickbord skulle uppskattas.
• Några upplever att det är mycket träd på Fittja äng i parken och längs
vattnet. Några träd kan tas bort.
• Det borde finnas en skylt som informerar om vilka djur som finns
inom området och hur man ska förhålla sig till dem, t ex orm och kanadagås.
• De flesta går eller cyklar till Fittjabadet. Det ska vara tydligt och enkelt att ta sig dit.
• Placera gärna konst på Fittja äng. Helst något interaktivt. Något som
besökaren kan beröra, uppleva något med, få en sinnesupplevelse
med. Konsten ska vara lite praktisk.
• Slänten från före detta Ängsskolans tomt är en mycket bra pulkabacke. Den är säker eftersom backen inte leder ut i någon bilväg.
• Ett ställe där man kan leka med cykeln vore jätte bra. Det vore bra
med en cykelbana av något slag. Många skulle vara där.
• En cykelbana skulle passa bredvid fotbollsplanen, på gamla basketplanen.
• Överlag behövs åtgärder för att öka tryggheten i parken. Det är ingen
säker plats för barn nu.
• Det är bra om det är lätt att ta sig till centrum från parken.
• Det är många barn som leker på bryggan. Det är en otrygg plats.
• Fittjafestivalen är rolig och trevlig, men det är en mardröm för föräldrar, särskilt med tanke på vattnet.
• Vattnet i badet är smutsigt.
• Plaskdammen är bra. En bassäng vore ännu bättre.

2 [5]

BOTKYRKA KOMMUN
Serviceförvaltningen

MINNESANTECKNINGAR

3 [5]

2011-10-12

•
•
•

•

•
•
•

En scen vore inte dumt, men då får man räkna med att många ungdomar kommer att hänga där. Det gjorde de tidigare. Det kan också bli
oroligt.
Parkering är ett problem, till exempel när det är fotbollsturnering.
Mångkulturellt centrum är idag inte en del av parken. Många vet inte
om att det finns och vad det är. Man tror att det är ett ställe för skolbarn till exempel. Man känner inte till det fina caféet. Entrén borde
vara uppåt.
Det saknas aktiviteter och mötesplatser för kvinnor i Fittja. Vi har
ingenstans att ta vägen. Mångkulturellt centrum skulle kunna vara en
mötesplats. Det finns en enorm kraft bland kvinnor i Fittja som inte
tas tillvara. Studiecirklar, handarbete, matlagning, det finns många
möjligheter att skapa något även för kvinnorna i Fittja. Caféet i centrum är inte ett alternativ. Dit kan vi inte gå.
Vid stugan finns det gymgrejer. Där borde vara en lekplats istället.
Vi bor så nära vattnet i Fittja, men det är ändå väldigt otillgängligt.
Man vill inte vara på stranden.
Mötesplatser bara för tjejer är jätte viktigt.

Botkyrkas nya översiktsplan
Efter diskussionen om Fittja äng fick deltagarna delta i en liten workshop
kring Botkyrkas nya översiktsplan. De fick på en karta över Botkyrka märka
ut fyra platser- Vad är Botkyrkas hjärta, bakgård, centrum och fönster? Här
följer en sammanfattning av vad deltagarna kom fram till.
Var är Botkyrkas hjärta enligt dig?
(En plats som du tycker om, som du skulle visa någon som kommer på besök till Botkyrka)
Lida är en fin plats, där finns fina promenadstråk och trevlig natur att vistas i.
Flottsbro är en annan plats som deltagarna tycker mycket om. Där finns en skidbacke och fin
natur, det är vackert där både på sommaren och på vintern.
Brunna; var favorit hos en av deltagarna, hon tycker om att det brukar vara så många barn
som spela basket, idrottar och leker där. Hon tycker även att det är fint och grönt där.
Fittja äng beskrivs som en omtyckt plats. Deltagarna tycker om närheten till vattnet.
Fittja skolan var favorit bland de yngre deltagarna eftersom Fittja Pulsen finns där. Där kan
de spela tv-spel, pingis, hänga med kompisar och prata med ledarna.
Hågelbyparken beskrevs som en vacker och fin plats, som en bro mellan norra och södra
Botkyrka, en rekreationsplats- Det är bra att den är nära så att man kan gå dit.
Tullinge var omtyckt och beskrevs som ett rent och fint område med fina villor.
En annan deltagre hade Mångkulturellt centrum som hennes favorit. Hon beskrev det som
en underbar resurs för kommunen och en resurs för hela landet. Hon kände sig stolt över att
det ligger i Botkyrka.
Botkyrka kyrka, lilla dalen, beskrevs som en vacker plats.
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Var ligger Botkyrkas bakgård enligt dig?
(En plats som upplevs som bortglömd, ej omhändertagen).
Hågelby: Det är ett fint område, men det är bortglömt. Entrén till Hågelby är dålig. Man måste gå förbi flera hus och annat för att komma till det som verkligen är fint.
Albysjön: Den är smutsigt vilket medför att det inte är många som badar där. Stranden skulle
behöva bli renare med mer sand och finare bryggor. Idag är det för mycket fåglar där.
Forvägen: Är ett bostadsområde där det inte sköts, hyresvärden sköter området mycket dåligt
och rustar inte upp bostäderna.
Grödingelandet: Det finns mycket vackert där men det är bortglömt. Kommunen borde försöka få människor mer engagerade i naturen. Det är en stor nackdel att det tar lång tid att åka
kommunalt till Grödinge.
Tullinge centrum: Det är dåligt underhållet. En av deltagarna beskriver det som otrevligt, det
är trångt och mörkt.
Brunna skolan; upplevs som dåligt underhållen.
Norsborg: beskrivs som en bortglömd plats med en övergiven skola. Den är dåligt underhållen. Eftersom det är slutstationen på röda linjen åker man inte dit om man inte har ett ärende i
just Norsborg.
Backen bakom ICA MAXI, vid Eriksberg: Idag är det övergiven industrimark där, man
borde göra någonting annat av platsen.
Var är Botkyrkas centrum enligt dig?
Tumba: Där finns kommunens största centrum, alla politiker finns där och alla bussar i
kommunen går till och från Tumba
Kommunalhuset i Tumba: Det är demokratins centrum
Hallunda: Nästan allt man behöver finns där. Det är Norra Botkyrkas centrum. Bank och
klädaffärer allt finns där.
Järnvägsstationen i Tumba: Järnvägen är viktig, inte bara praktiskt utan även symboliskt.
Att det finns en järnvägsstation visar att platsen är viktig.
Var är Botkyrkas skyltfönster enligt dig?
(En plats som lyfts fram utåt, av kommunen, något man skyltar med)
Botkyrkabyggens kontor och Bocenter, Krögarvägen; Där finns det information om hela
Botkyrka.
Fittja centrum; För att man träffar kompisar där, men det är ett ganska tråkigt centrum. Det
borde vara mer som Hallunda centrum. Det borde finnas caféer som inte bara är för män som
det är idag.
Alby: Cirkus Cikör och Subtopia finns där.
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Hela Botkyrka: Det lyfts fram och ses som en problemkommun. Fler positiva delar av kommunen som Hågelbyparken, Lida, och grönområden borde lyftas fram mer.
Lida: Är känt även utanför kommunen, som en nationalpark.
Fittja äng: De har Fittjafestivalen och fotbollsturnering där.
Skylten vid E4an: Där lyfter Botkyrka fram vad som händer i Kommunen.
Övrigt
Några deltagare menade att det borde finnas fler caféer i Fittja. Idag finns
bara ställen dit män går. Man önskar sig ett större centrum, med fler caféer.
Avslutning
Bekir avslutade mötet och tackade för givande samtal. De synpunkter och
förslag som kommit fram tas med i arbetet med att förbättra Fittja äng och att
ta fram en ny översiktsplan i Botkyrka.

