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Dialogmöte om de planerade dagvattenparkerna i Fittja. På mötet medverkade
Botkyrka kommuns VA-chef och projektledaren för Dagvatten norra från samhällsbyggnadsförvaltningen som berättade om de två planerade dagvattenparkerna i Fittja. Medborgarna fick möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter.
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John Staberg om Dagvatten norra
John Staberg är VA-chef på samhällsbyggnadsförvaltningen hos Botkyrka
kommun. Han berättar om kommunens plan för dagvattenparker i de norra
delarna av Botkyrka.
Dagvatten norra är ett stort projekt som handlar om att rena dagvatten i bostadsområdena nära Albysjön. Dagvattenparkerna är också till för att vara trevliga parkmiljöer.
Dagvatten är smältvatten, regnvatten och grundvatten som samlas och rinner ut
i Albysjön. Dagvattnet innehåller föroreningar och näringsämnen. Drygt en
halv miljon kubikmeter vatten rinner ut i Albysjön.
De planerade dagvattenparkerna i Fittja ligger nära Albyberget och vid Fittja
äng. Den planerade dagvattenparken nära Albyberget är idag ett grönområde.
Parken vid Fittja äng planeras att ligga mellan fotbollsplanen och gång- och
cykelvägen. Nära badstranden kommer ett torg med bänkar att anläggas. Utmed vattnet kommer spänger att anläggas så at man kan nå vattnet från gångoch cykelvägen.
Vid dagvattenparken vid Fittja äng skulle man exempelvis kunna bygga en
lekplats för barn.
En viktig utmaning är att skapa förståelse bland boende och allmänet för att
vattnet måste vårdas.

Frågor och synpunkter
-

Vad kommer parkerna att kosta och när kommer det att vara klart?
Svar: budgeten är 180 miljoner kronor för samtliga parker.
I den ursprungliga planen skulle parkerna börjat byggas men projektet
har blivit överklagat till förvaltningsrätten av en entreprenör som inte
fick uppdraget att anlägga parkerna.

-

Dammarna på bilderna ser ut som sjöar.
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-

Hur lång tid tar det att bygga?
Svar: det skulle ta 24 månader.

-

Vid Postängsvägen finns det många ledningar i marken.

-

Har ni övervägt risken för drunkningsolyckor?
Svar: de är inte särskilt djupa och vi bedömer att det inte är större risk
för olyckor eftersom dammarna kommer att ha flacka stränder.

-

Kommer ni att plantera träd vid stranden?
Svar: vi vill bygga en parkmiljö med träd.

-

På grusplanen där en av parkerna är planerade att ligga är det ofta aktiviteter idag. Har ni tänkt på det?
Svar: Ja, det finns stora ytor närmare MKC som kan användas för olika
aktiviteter.

-

Det är bra att ni tänker rensa upp vid sjön så att den blir mer synlig och
tillgänglig.

-

Finns det möjlighet till utegym?
Svar: det finns redan ett gym invid MKC så det kommer mest troligt
inte att anläggas vid parkerna.

-

Det vore bra med orienteringsmöjligheter i skogen.

-

Kommer medborgarna att få möjlighet att vara med i projektet?
Svar: ja, den möjligheten kommer att finnas. Vi vill få in synpunkter
och kommer att ha dialogtillfällen så fort vi får klart med byggstart.

Avslutning
Det finns idéer om hur dagvattenparkerna kan se ut och önskemål om fler
dialogtillfällen. Minnesanteckningarna skickas till projektledaren för dagvatten
norra och samhällsbyggnadsnämnden.
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