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Referens

Alexander Szögi

Fittja dialogforum – Utveckla miljonprogrammet
Dag och tid

Onsdag 26 september kl. 17.30 - 19.30

Plats

Fittja centrum

Närvarande

Ledamöter i dialogforum: Medborgare:
Bekir Uzunel (v)
Fyra kvinnor och femton män.
Karin Blid (s)
Deniz Bulduk (mp)
Övriga:
Alexander Szögi, kommunikatör
Botkyrka kommun

Ej närvarande

Adnan Issa (s)
Hanan Abdulmasih (s)
Youbert Aziz (s)
Antra Johansson-Rantins (m)
Besnik Morina (m)
Östen Granberg (sd)
Credian Fernando (kd)

Dialogforumet handlade om hur miljonprogramsområden kan utvecklas i
framtiden. De politiska ledamöterna i dialogforumet samlades i Fittja
centrum för att vara uppsökande och samtala med passerande Fittjabor.
Sammantaget hade ledamöterna 15 samtal med boende i Fittja.
Forumet kom till stor del att handla om utvecklingen av Fittja istället för om
utvecklingen av miljonprogramsområden generellt.
Bostadsformer och stadsplanering
Flera uttryckte kritik mot hyresnivåer och menade att dem skulle tjäna på att
äga sitt boende, vill köpa lägenheterna som dem hyr idag. Samtidigt säger en
person att dem flesta inte har råd att köpa den lägenhet som dem hyr idag och
att man inte borde sälja Botkyrkabyggens hyresrätter. Alla lägenhetsbyggnader måste rustas upp. Någon menar att området skulle förskönas om flervåningshusen på sikt blev färre och det satsades på mindre byggnader.
Botkyrka kommuns medborgarkontor borde finnas utanför centrum i en egen
byggnad mitt på torget.
Trygghet
Det måste finnas en närpolisstation i Fittja för att människor ska känna sig
tryggare. Att skapa trygghet är viktigare än upprustning av området – det behövs sysselsättning och satsning mot kriminalitet. Det är ett problem att Fittja
har låg status – tryggheten måste öka.
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Natur- och friluftsupplevelser
Det är viktigt att bevara grönskan i området. Underhåll av- och satsningar på
nya lekplatser är viktigt för att skapa en levande utomhusmiljö. Bland annat
efterfrågas en studsmatta. Fittjaängen måste bevaras och renhållningen i
området måste förbättras ännu mer.
Bostäder på vattnet i Albysjön kommer att förstöra utsikten och försämra
upplevelsen av naturen.
Avslutning
Minnesanteckningar skickas vidare till Samhällsbyggnadsnämnden,
Kultur- och fritidsnämnden, Botkyrkabyggen, samt Kommunstyrelsen.
Minnesanteckningarna läggs ut på www.botkyrka.se.
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