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Dialogmöte om detaljplanprogrammet för Fittja – Framtid Fittja.
Planarkitekten Olof Karlsson hos Botkyrka kommun presenterade
programmet och svarade på frågor från boende i Fittja. Flera frågor handlade
om området närmast Albysjön – hur utsikten över sjön kommer att förändras
och om förslaget att anlägga en dagvattenpark.
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1. Bekir Uzunel (V) öppnar mötet
2. Olof Karlsson presenterar detaljplaneprogramet Framtid Fittja
Olof Karlsson berättar om bakgrunden till detaljplaneprogrammet – hur det
påbörjades med ett samråd 2005. Samrådet visade bland annat att boende i
Fittja hade positiva attityder till förtätning av bostäder i vissa området men att
Fittja äng inte ska exploateras. Detaljplaneprogrammet antog under våren
2012 och under hösten 2013 påbörjas ett arbete med att anlägga ett dagvattenområde på Fittja äng för att rena dagvattnet och skydda Albysjön som är
en viktig vattenreserv.
Botkyrka kommun har kontakt med byggherrar som är intresserade av att arbeta med anläggningsarbetet. En annan del av planen är Fittjaterassen som
snart är färdigbyggt och alla lägenheter sålda. Planen innehåller också satsningar på mer kultur och konst i Fittja – exempelvis erbjuder Botkyrkabyggen konstnärer tillfälligt boende för konstnärer som vill bo i Fittja och arbeta
med sin konst, samt kulturarrangemanget Fittja Open.
Synpunkt: Om det blir vattenvillor på sjön kommer de att förstöra sjöutsikten för boende i radhusen närmast sjön.
Fråga: Hur blir det med bilplatser till de som ska bo i sjövillorna?
Svar: Vattenvillorna är en idé så det finns inga konkreta planer för service
och infrastruktur..
Synpunkt: Det är för dålig service i centrum.
Fråga: Kan vattenvillorna förorena Albysjön?
Svar: Det beror på hur man planerar för exempelvis vatten och avlopp, samt
annan infrastruktur.
Fråga: Det är problematiskt med parkering i området nära Fittjaskolan. Hur
ska man lösa det?
Svar: Känner inte till ärendet så det är svårt att svara på.
Fråga: Hur ska vattenvillorna skyddas från buller?
Svar: Det ska göras en bullerutredning före dem byggs.
Fråga: Hur är den så kallade sociodukten mellan Fittja och Hallunda planerad att anläggas?
Svar: Det är en idé som inte har utvecklats till en konkret plan.
,0 Det behövs övergångsställen vid återvinningsstationerna.
Synpunkt: Sociodukten till Hallunda borde de unga involveras i att bygga
och utforma den.
Synpunkt: Vi som bor på Krögarvägen vill veta hur vi påverkas i framtiden.
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Fråga: Vad är det tänkt att byggas på den så kallade triangeltomten?
Svar: Det är en bra parkplats på sommaren men samtidigt har en del uttryckt
att de känner sig otrygga där på höst, vinter och vår. Eventuellt kan man
bygga ut centrum där.
Fråga: Var planerar man att bygga äldreboende i Fittja?
Svar: Det finns inget konkret förslag på plats för att anlägga ett nytt
äldreboende i Fittja.
Synpunkt: Det är inte bra med för mycket våtmark nära sjön för det blir mer
mygg på sommaren.
3. Bekir Uzunel (V) avsluta mötet
Minnesanteckningarna skickas till samhällsbyggnadsnämnden och läggs ut på
Botkyrka kommuns hemsida.
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