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Fittja Dialogforum – Trygg och trivsam i Fittja

Dag och tid

13 maj 2014 kl. 18.30-20.00

Plats

Ungdomens hus, Fittja

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Pia Carlsson (V), ordförande
Credian Fernando (KD)
Adnan Issa (S)
Ulla Neubüser (M)
Karin Blid (S)
Deniz Bulduk (MP)

Ej närvarande

Medborgare
24 män, 8 kvinnor
Övriga
Ulla Pålsson, Ungdomens hus
Kent Andersson,
Brottsförebyggare, Polisen
Beyron Ahxner,
Trygghetssamordnare,
Botkyrka kommun
Parvaneh Sharafi,
områdesutvecklare

Hanan Ashak (S)
Youbert Aziz (S)
Östen Granberg (SD)
Morina BEsnik (M)
Antra Johansson-Rantins (M)

Minnesanteckningar från dialogmöte på Ungdomens hus i Fittja om trygghet och trivsel i kommundelen. På mötet medverkade boende i Fittja, Botkyrkabyggens boendeförvaltare Mai Allebrand, Botkyrka kommuns trygghetssamordnare Beyron Ahxner
och Kent Andersson, brottsförebyggare hos polisen i Botkyrka.
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1. Inledning och presentation
Pia Carlsson (V) är ordförande för Fittja dialogforum och hälsar alla välkomna. Hon
presenterar sig själv och låter övriga politiker presentera sig själv.
Botkyrka kommuns områdesutvecklare i Fittja Parvaneh Sharafi inleder med att berätta
om Miljöveckan i Fittja två veckor före mötet. Miljöveckan var en rad aktiviteter på
temat miljö och trivsel som skedde några veckor före dialogmötet.
Under Miljöveckan fick boende i Fittja bland annat lämna förslag på hur miljön kan
utvecklas i Fittja och de tre förslag som ansågs vara bäst belönades med priser.
Ett förslag som ansågs vara bäst handlade om att det borde finnas boendeambassadörer
i varje hus som kan hålla kontakt med sina grannar för att förbättra renhållningen i
området genom exempelvis gemensamma städningsinsatser.
Ett annat förslag som fördes fram var att det kan bildas grupper som kan arbeta med att
informera andra om renhållning och sophantering i området.
Ett till förslag handlade om att imamen i moskén ska berätta om renhållning och miljövård under fredagsbönen.
Parvaneh Sharafi berättar också om ett förslag om att det borde byggas mer papperskorgar som kan vara färgglada så att det ser trevligt ut. Samt att utbilda barnen i skolan
om renhållning och sophantering.
2. Gruppdiskussioner
Under de senaste månaderna har nedskräpning, vandalisering och klotter ökat i området. Nedskräpning ökar och minskar i perioder. I senaste medborgarundersökningen
ökar andelen Fittjabor som säger att de känner sig trygga, men kommundelens invånare är fortfarande de som statistiskt känner sig minst trygga i Botkyrka kommun.
Enligt en enkät bland eleverna i Fittja skolor känner de sig mest trygga i hela Botkyrka
jämfört med eleverna i andra skolor.
Medborgarna delas in i tre mindre grupper som får diskutera varför nedskräpningen
ökar och vad vi kan göra åt den.
Efter gruppdiskussionerna redovisar varje grupp de idéer och förslag som de har diskuterat.
- Botkyrkabyggens gäster säger att miljön i trapphusen är viktig att förbättra och att
den kan bli bättre.
- Det var en bra idé att utse boendeambassadörer. Det är viktigt att ta med att Fittja är
ett område med många olika kulturer och språk så det är svårt att nå ut med informationen.
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-Nedskräpning beror på samlingar av grupper som inte har något att göra på grund av
exempelvis arbetslöshet. Om en miljö är sliten och stökig bryr sig inte folk om att ta
hand om miljön. Att man tagit bort sopnedkast i trappuppgångarna.
- De unga borde få jobb, exempelvis som parkarbetare/renhållare. Jobb är detsamma
som trygghet.
- Tunnelbanestationen och miljö utanför stationen måste rustas upp.
- Ge oss 100.000 och anställa 20 ungdomar som kan jobba i området.
- Det är viktigt att det är unga som bor i området som jobbar med reparationer, underhåll och renhållning.
- Det är viktigt att föräldrar tar ansvar för sina barn och är goda förebilder så att de
unga lär sig att inte skräpa ner.
- Ofta är det samlingar av grupper i trappuppgångar och det är unga män som inte vill
synas ute i området. Det leder till stökiga trappuppgångar.
- De som bor i området som gör insatser för att förbättra renhållning och miljö borde få
rabatt på hyran.
- Hyresvärdarna borde börja utse "månadens korridor/våning" när grannar samverkar
och tar gemensamt ansvar för renlighet.
- Gemensamma sociala aktiviteter som gårdsgrillkvällar kan vara en bra aktivitet för
att grannar får träffas, lära känna varandra och lättare kunna samarbeta.
- Vi kan arrangera soppkvällar så att människor får träffas.
- Nedskräpning är ett vuxenproblem, vi ska inte beskylla barnen och skuldbelägga
dem.
- Det är viktigt att polisen är synlig i området.
- Det är ett otrygghetsproblem med motorfordon som kör omkring i hög hastighet i
området.
- Det finns många pensionärer som har tid att kunna engagera sig för att förbättra
tryggheten. Vi har nattvandring med många unga människor som rör sig på området
under kvällar. Det vore bra om pensionärerna kunde genomföra trygghetsvandringar på
dagtid och besöka förskolor med mera.
- Det behövs mer information på olika språk om sophantering och renhållning.
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3. Avslutning
Minnesanteckningarna skickas till tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt
de två bovärdarna i Fittja – Botkyrkabyggen AB och Wilhelm AB.
Minnesanteckningarna läggs ut på Botkyrka kommuns hemsida.
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