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Plats

Turkiska föreningens lokal

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Pia Carlsson (V), ordförande
Adnan Issa (S)
Sergio Simmelving (SD)
Bekzod Rajabov (MP)
Gül Alci (M)
Junaid Nawaz Chaudhry (S)
Karin Blid (S)

Ej närvarande

Medborgare
17 män, 12 kvinnor
Övriga
Parvaneh Sharafi,
områdesutvecklare
John Rawley,
områdesutvecklare
Alexander Szögi, kommunikatör

Ayisha Farooq (S)
Miroslav Femic (M)
Lielya Sagnia (FP)

Minnesanteckningar från dialogmöte i Fittja om den senaste medborgarundersökningen. Medborgarundersökningen som genomfördes under hösten
2014 visade bland annat att Fittjaborna säger sig vara minst trygga i Botkyrka
kommun. Syftet med mötet var att presentera undersökningens resultat och få
höra synpunkter på undersökningens resultat från boende i Fittja.
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Pia Carlsson (V) hälsar alla välkomna och låter övriga politiker i Fittja
dialogforum presentera sig. Pia uppmanar de som närvarar att komma med
förslag på teman till kommande dialogmöten.
Parvaneh Sharafi presenterar medborgarundersökningens resultat
Botkyrka kommun genomför en medborgarundersökning varje år då medborgare kontaktas för att besvara ett antal frågor om kommunen.
Parvaneh presenterar några av undersökningens resultat som är av särskilt
intresse.
I Fittja besvarade 586 personer undersökningen, ungefär 50/50 mellan kvinnor och män.
Undersökningen visade att 27 procent av Fittjaborna svarade att dom inte
känner sig trygga i Fittja. Det är högst i hela kommunen.
Samtidigt har andelen som upplever Fittja som otryggt minskat för varje
medborgarundersökning minskat sedan fyra år.
Medborgarundersökningen visade också att en stor del av Fittjaborna säger
att de inte kan rekommendera en vän att flytta till kommundelen.
41 procent sade i undersökningen att det är tryggt att åldras i Fittja. Fittjaborna är mer nöjda än genomsnittet i Botkyrka.
21 procent svarade att de fått ett dåligt bemötande från kommunens medarbetare. Fittjaborna är mer nöjda med bemötandet än genomsnittet i kommunen.
33 procent svarade att de inte kan vara med och påverka i kommunala frågor.
Undersökningen visade också att 40 procent svarade att de oroat sig för inbrott i bostaden under 2014. 35 procent svarade att de inte oroat sig för inbrott.
Oron för att bil eller moped ska stjälas eller drabbas av skadegörelse var 41
procent.
Endast 34 procent av Fittjaborna svarade att de känner sig trygga när de rör
sig på området under kvällstid.
84 procent av Fittjaborna svarade att de inte utsatts för brott under 2014.
37 procent uppgav att de upplever att det är lätt att genomföra idéer i
Botkyrka kommun.
49 procent svarade att det är lätt att starta en förening eller ett företag.
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Gruppdiskussion
Indelning i mindre grupper som får berätta för varandra om sina tankar om
undersökningens resultat.
Grupperna diskuterade bland annat:
- Det är viktigt att som vuxen söka kontakt med de unga som hänger i centrum för att skapa en kontakt och bli igenkänd.
- Det är viktigt att vara ambassadör för Fittja och vara stolt över området.
- Det är otryggt runt Fittjaskolan för där finns ingen gatubelysning alls.
- Underhåll av gator och vägar är viktigt för trafiksäkerheten.
- Gångvägen från Fittja till Hallunda måste ha bättre belysning.
- Polisen måste vara mer synlig.
- Alla föräldrar måste ut och vandra på området.
- Det är viktigt att engagera sig i nattvandring och grannsamverkan.
- Vi behöver samla de olika grupperna i Fittja. Ta bort bidragen till föreningarna och lägg pengarna i en pott som föreningarna gemensamt kan använda.
Idag stärker bidragen bara den enskilda föreningen och bidrar inte till att
människor från olika grupper möts.
- Det är onödigt med larm och galler i centrum.
- Vi måste lyfta fram det positiva i Fittja.
- Fittjas tunnebanestation måste renoveras upp.
- Skolbarnen borde få möjlighet att diskutera trygghet.
- Satsa pengar på det som är bra och fungerar idag istället för att hitta på nya
satsningar.
- Vi som inte är födda i Sverige hamnar mellan svenska samhällsgemenskapen och våra hemländer. Segregationen är ett problem.
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Frågor och synpunkter
- Följs undersökningen upp?
Svar: Ja, bland annat använder kommunen resultaten för att ta fram utvecklingsplaner för varje kommundel.
- Vad har man gjort hittills för att öka känslan av trygghet i Fittja.
Svar: Kommunen samverkar med föreningslivet, bland annat Lugna Gatan,
för att påverka känslan av trygghet i området.
- Belysning är viktigt för känslan av trygghet. Det måste satsas på.
- Ett sätt att öka känslan av trygghet är att fler vuxna är ute och rör sig på området. Det är positivt att fler och fler kvinnor rör sig på området. Det har haft
en positiv effekt.
- Trygghet kommer även hemifrån, det är viktigt att hälsa på varandra.
- Det är problematiskt med parkeringsytan vid Katolska kyrkan. Där är det
väldigt trångt idag. Det borde byggas fler parkeringsplatser i anslutning till
katolska kyrkan.
- Det är synd att polisen inte är lika synlig i Fittja längre. För ett par år sedan
var polisen mycket mer synlig i området.
- Vad har hänt med planerna på en dagvattenpark?
Svar: kommunen planerar för att anlägga dagvattenparken. I Slutet av våren
kan vi nog bjuda in den ansvariga projektledaren som kan komma på ett dialogmöte.
- I min trappuppgång hänger större grupper av unga män som röker hash och
är otrevliga. De eldar i papperskorgar. Det är otryggt.
- Fittja är ett tryggare område än vad folk upplever. Det finns många platser i
Sverige där det statistiskt händer mycket saker som är mer otryggt.
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Avslutning
Politikerna tyckte att det är problematiskt att gatubelysningen upplevs som ett
stort problem eftersom det skapar stor irritation. Det finns också ett stort
behov av möten mellan människor i Fittja. Väldigt mycket engagemang och
möten utgår från föreningarna som till stor del är kulturföreningar exempelvis
turkiska föreningen med flera. Det finns ett behov av en mötesplats där olika
grupper och kulturer kan mötas för att bryta segregationen i området.
Omvärldens bild av Fittja är problematiskt, det måste Botkyrka kommun arbeta med.
Minnesanteckningarna skickas till Botkyrka kommuns trygghetssamordnare,
kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
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