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Alexander Szögi, kommunikatör
Botkyrka kommun
Sara Wrethed, samhällsplanerare
Lars Olsson, planeringschef
Botkyrka kommun

Ej närvarande
Youbert Aziz (S)
Deniz Bulduk
(MP)
Östen Granberg
(SD)
Besnik Morina
(M)
Karin Blid (S)
Ulla Neubueser
(M)

På mötet presenterades förslaget till ny översiktsplan för Botkyrka kommun.
Sedan fördes en öppen diskussion om förslaget där medborgare fick ställa
frågor till sakkunniga tjänstemän hos kommunledningsförvaltningen och
politikerna i Fittja dialogforum.
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1.
Ordförande för Bekir Uzunel (V) öppnar mötet

2.
Sara Wrethed presenterar förslaget till ny översiktsplan för Botkyrka
kommun
En kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) för att visa hur marken ska användas i
kommunen. Det handlar om framtida bebyggelse som bostäder och infrastruktur i ett
långt perspektiv. ÖP:n är politiskt och betonar vilka värderingar som är viktiga för
människorna som bor i Botkyrka kommun. Därför har den betydelse för framtida
Investeringar, inflyttning och företagsetableringar.
2011 skedde en dialog, sedan har samhällsplanerarna tillsamman med politikerna i
Botkyrka kommun arbetat fram ett förslag till ny ÖP. Nu ska medborgarna i
Botkyrka kommun få ge sina synpunkter på förslaget som har arbetats fram.
Förslaget innebär bland annat:
- att fler bostäder ska byggas i stadsbygden för att nyttja befintlig infrastruktur och
bevara befintlig stadsnära natur- och grönområden
- att befolkningsunderlaget ökar på sikt för att ge bättre service.
- 20.000 nya bostäder under 30 års tid.
- förbindelserna inom kommunen samt mellan kommunen och övriga stockholmsregionen ska förbättras.
3.
Frågor och synpunkter

- Fler broar över E4:an mellan Hallunda och Fittja är inte bra.
- Det är svårt att komma med synpunkter på en så övergripande plan, den är
inte konkret. Detaljsplanen för Fittja är mer intressant att diskutera eftersom
den är mer tydlig hur Fittjaborna påverkas.
- Det är inte bra om trafiken på E4:an ökar, den måste begränsas och minskas
på något sätt.
-Förtäta inte runt Hallunda gård, för det är viktigt att värna naturen.
- När man förtätar måste man försköna för att bostadsområdet ska vara trevligt och attraktivt – därför är naturen runt Hallunda gård viktig att bevara.
- Förtätning av bostäder och fler boende kommer att leda till ökade utsläpp i
området.
- Det borde föras en dialog till hösten om detaljplanen för Fittja.
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3.
Bekir Uzunel avslutar mötet

Minnesanteckningarna skickas till projektgruppen för Botkyrka kommuns
nya översiktsplan, samt läggs ut på Botkyrka kommuns hemsida.
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