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Dialogmöte om utvecklingen av Grödinge landsbygd i Grödinge församlingshem. På mötet diskuterades hur landsbygden i kommundelen Grödinge borde
utvecklas utifrån de boendes perspektiv. Bland annat diskuterades bussförbindelser och dragningar av cykelvägar.
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Inledning
Birgitta mörk inleder och låter politikerna presentera sig.
Björn Pettersson (S), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden berättar att kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för Vårsta centrum. Planen har inte
vunnit laga kraft ännu eftersom länsstyrelsen granskar den. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området Slättmalm. Tidigare dialogforum har bland annat diskuterat ett äldreboende nära
Brotorpsbadet men förvaltningen arbetar med att göra en förstudie.
John Rawley, områdesutvecklare, Berättar att utbildningsförvaltningen planerar för en ny förskola nära Brotorpsbadet. Det finns också en vilja att starta en
förskola i området Slättmalm. I Sibble och Kagghamra planeras för VAutbyggnad. Arbetet kommer att ske i etapper. Första etappen kommer att innebära störningar på Prinsens väg. Mellan cirkulationsplatsen i Vårsta och Smällan kommer va-ledningarna att dras längs med den befintliga gång- och cykelvägen. Om det är möjligt kommer en ny gång- och cykelväg att dras till kyrkbyn och sedan vidare mot Eldtomta i samband med anläggningsrabetet.

Grödinge landsbygd
Birgitta Mörk (S), ordförande för Grödinge dialogforum berättar om hur Grödinge landsbygd beskrivs i kommunens översiktsplan. Inriktningen i planen är
att det ska kunna byggas längs med de större vägarna i området men varje nybygge måste avgöras från fall till fall. Birgitta Mörk beskriver också hur
Trafikverket, Botkyrka kommun och Nynäshamn kommun har tillsammans
genomfört en åtgärdsstudie för väg 225.
Synpunkter från mötet:
- Infartsparkeringar är viktigt. En vid Vårsta med direktförbindelse till
Tumba.
- Många busshållplatser är farliga eftersom skolbarnen får stå precis vid
vägrenen.
- Nya cykelbanor är viktigt.
- Gång- och cykelvägar, är viktigt att de är avskilda från bilvägen.
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Vi vill ha tillbaka distriktsmottagning i Vårsta och en närpolisstation.
Viktigt med en mötesplats ute på landsbygden som Mötesplats Grödinge i Vårsta.
Det är viktigt att vi som kommer på dialogforum får påverka beslut.
Vad händer med Kagghamra hamn?
På landsbygden saknas det industrimark. Flera enmans och tvåmansföretag skulle kunna etablera sig i området.
Lätta upp bygglovsregler.
Det är viktigt för hela Grödinges utveckling med en infartsparkering i
Vårsta med täta bussturer till pendeltåget i Tumba under rusningstiderna.
Vägen till Skansundet måste bli säkrare – bredare och rakare.
Vid flera ställen längs väg 569 drar snön in i drivor från åkrarna. Bland
annat rakan vid Snäckstavik, mellan Olberga – Eldtomta. Samt mellan
Eldtomta – Näs. Detta gör att det inte blir kördugligt. Sätt upp buskar
och plank som snöbarriärer.
I Värmland har de anropsstyrd busstrafik. SL borde ha så i Grödinge.
Det borde finnas en mötesplats för äldre på Grödinge landsbygd.
Mer mark avsatt för lättare industrier, inte bara bostäder.
Återvinningsstation utmed väg 569. Den togs bort för några år sedan.
Det borde finnas möjlighet att bygga mer strandnära.
Begränsa tung trafik vissa tider på dygnet.
Vinterväghållningen måste bli bättre.
I och med VA-tillförsel till Sibble och Kagghamra kommer det mest
troligt att ske en snabb tillväxt av permanenta boende i området.
Det är svårt att följa upp och få återkoppling på frågor och ärenden som
diskuteras i dialogforum.
Synpunkter framförs om bristande kommunikation och möjlighet för
boende att påverka i samband med anläggningsarbete vid Malmtorpsvägen förra året. Synpunkterna har framförts vid tidigare dialogmöten
och de boende vid Malmtorpsvägen säger att de inte fått svar på alla
frågor som de tidigare framfört till kommunens representanter.
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Avslutning
Birgitta Mörk avslutar mötet. Minnesanteckningarna skickas till samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden.
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