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Referens: Alexander Szögi

Grödinge Dialogforum – Hur kan dialogforum bidra till
Grödinges utveckling?

Dag och tid

23 oktober, kl. 19.00-21.00

Plats

Malmsjöskolans matsal

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Birgitta Mörk (S), ordförande
Björn Pettersson (S)
Johanna Hammarström (S)
Inger Grönberg (MP)
Stig Bjernerup (FP)
Petja Svensson (-)

Ej närvarande

Mats Einarsson (V)
Bo Carlsson (TUP)
Mattias Franzén (-)
Anna Hjelm Jensson (-)

Medborgare
10 män, 9 kvinnor
Övriga
John Rawley, områdesutvecklare
Botkyrka kommun
Alexander Szögi, kommunikatör
Botkyrka kommun

Minnesanteckningar från dialogmöte på Malmsjöskolan 23 oktober 2014.
Mötet handlade om medborgardialogen i Grödinge. Politikerna i Grödinge dialogforum återrapporterade från tidigare dialoger och diskuterade med medborgare om hur
dialogen kan utvecklas inför nästa mandatperiod.
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Inledning
Birgitta Mörk (S), ordförande inleder mötet och ger en kort beskrivning av mötets
tema. Syftet är att återrapportera frågor från tidigare dialoger och hur medborgardialogen i kommundelen Grödinge fungerat. Sedan ska medborgarna få lämna sina
synpunkter på hur medborgardialogen kan utvecklas.
Björn Pettersson (S), sitter som ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden och Grödinge
dialogforum. Han berättar om samrådet som genomförts inför omgörningen av Vårsta
centrum. Han berättar även att strandskyddet kan komma att förändras vilket kan
komma att leda till ny bebyggelse i östra Vårsta.
Johanna Hammarström (S) berättar att hemtjänsten kommer att få en lokal att arbeta
från i Vårsta men har inget besked om i frågan om en distriktssköterska.
Birgitta Mörk (S) berättar att Grödinge dialogforum haft 32 möten sedan starten 2007.
Sammanlagt har mötena haft 1099 deltagare. Bland annat har dialogmötena lett fram
till att Mötesplats Grödinge skapats.
Gruppdiskussion
Under mötet fick deltagarna diskutera en rad förberedda frågor i mindre grupper.
Nedan redovisas frågorna med tillhörande svar från gruppdiskussionen.
1. Har vi haft bra mötesformer?
- Gruppdiskussion kan vara bra om återkoppling av grupparbetet sker på nästa möte.
Alla kan komma till tals i mindre grupper. Kortare möten och fler möten.
- Ta bort gruppdiskussionerna.
2. Vilka lokaler tycker ni är lämpliga och vilka tider?
- Mötesplatsen och biblioteket.
- Tiden helt ok, lokal bra.
- Skolan är bra mötesplats. Tiden är bra.
3. Hur tycker ni att vi ska välja ämnen för våra möten?
- Leta upp projekt av olika slag som ska ske i Grödinge.
- Sända in frågor så de som har kunskap om ämnet kan finnas på plats.
- Aktuella saker och sakfrågor som kommer upp på mötet. Återkoppling från mötet
innan så man vet att frågorna tas upp.
- Fråga på medborgarna på mötet.
4. Tycker ni att ni har kunnat påverka genom att delta i dialogforum?
- Bra med små grupper. Fler som vågar prata.
- Dålig återkoppling.
- I begränsad uppfattning. Många som kommer är i tron att dialogforum är direktdemokrati. Kanske kan kloka idéer beslutas och genomföras direkt.
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5. På vilket sätt ska återkopplingen ske?
- Återkoppling borde ske via Mitt i Botkyrka på en egen sida.
- Återkoppling på varje möte.
- På kommunens hemsida. Den ska vara lätthittad.
- Kopia av protokoll på bibliotek, medborgarkontor och utskick.

Övriga frågor och synpunkter
- Vilken information har ni fått om projektet i Malmtorp?
Svar: Det kan vi inte svara på. Vi måste ta med den frågan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- Är det farligt att bada i Trollsjön?
Svar: Det kan jag inte svar på just nu.
-Det behövs en återvinningsstation i Eldtomta.
- Vägen ute på Grödingelandet är för smal för större fordon.
- Gång- och cykelväg till Eldtomta.
- Bort med tung trafik från väg 569 + Vårsta/Tumba.
- Tätare bussturer till skansundet från Tumba.
- Större bo-yta Eldtomta strand.
- Seniorboende i Grödinge.
- Hjärt starter Eldtomta kafé.
- Återvinningsstationer Eldtomta.
- Närbutik – gym – mötesplats 60+ i Eldtomta.
- Fartkamera i Vårsta.
Avslutning
Minnesanteckningarna används som underlag för Grödinge dialogforums fortsatta
verksamhet.
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