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Minnesanteckningar från dialogmöte på Fittjaskolan 22 mars 2016.
Mötet handlade om aktuella förändringar i området. Bland annat förändringen
av centrum och nya bostäder. På mötet medverkade Botkyrka konsthall,
centrumägarna och representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sammanfattning och frågor
Det finns oro för att boende på Forvägen kommer att påverkas negativt under
byggprocessen och när de nya bostäderna är klara. Bland annat är boende oroliga för skuggbildning. Samtidigt finns det en kritik mot att samrådsprocessen
inte fångat upp farhågor och synpunkter från de boende på Forvägen närmast
parkeringen.
Frågor till samhällsbyggnadsnämnden:
-Hur tänker samhällsbyggnadsnämnden hantera farhågorna från de boende på
Forvägen?
-Kan samhällsbyggnadsnämndens politiker ta ett möte med boende på
Forvägen närmast parkeringen?
Botkyrka konsthall
Miriam Andersson Becker och Anneli Beckman från Botkyrka konsthall berättar om den planerade flytten från Tumba till Fittja. Konsthallen samarbetar
bland annat med Kungliga Tekniska Högskolan i forskningsområden som design och stadsplanering.
Eftersom Tumba centrum ska byggas om har det blivit aktuellt för konsthallen
att hitta en ny lokal. Eftersom konsthalen redan bedriver flera projekt i Fittja
har det blivit intressant att flytta en stor del av verksamheten till en ny lokal i
det nya centrumet.
-

Samarbetar konsthallen med Mångkulturellt centrum?
Svar: vi samarbetar men verksamheterna skiljer sig åt.

Synpunkter och frågor
- Nya lägenheter är en positiv utveckling men det är viktigt att arbeta
med områdets attraktivitet så att människor söker sig till Fittja för att bo
långsiktigt.
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-

-

Nya människor är positivt men det kommer att förändra sammanhållningen i området. Idag känner de flesta varandra.
Höga hus innebär att den vackra utsikten skyms.
Bostadsrätter innebär risk för att det kommer att göra många snabba
kortsiktiga bostadsaffärer. Det bidrar inte till en positiv utveckling.
Många är positiva till studentbostäder i området.
Det kommersiella utbudet i centrum måste förbättras.
Boende på Forvägen kan påverkas negativt när det ska byggas.
Det är viktigt att de nya parkeringsytorna är brandsäkra.
Det finns en oro för att hyresnivåerna kommer att påverkas.
De nya bostäderna kommer att bryta mot resten av området estetiskt.
Fler boende i området kommer att innebära att det blir trängre i tunnelbanestationen.
Det finns en stor efterfrågan på mindre lägenheter bland unga på bostadsmarknaden.
Nya bostäder kommer att innebära att det kommer finnas mer barn i
Fittja vilket kommer att leda till större efterfrågan på förskoleplatser
och så vidare.
Vi som bor på Forvägen, och upplever att vi drabbas av att de ska
byggas nya bostäder, känner att vi inte kunnat påverkat påverka i
processen. Det har inte varit tydligt för oss att den här utvecklingen
kommer att ske. Vi har inte fått någon information om detta alls.
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