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Dag och tid

Tisdag 13 september 2016 kl. 19

Plats

Malmsjöskolans matsal

Närvarande

Medborgare: 28 kvinnor
och 24 män.
Birgitta Mörk (S)
Johanna Hammarström (S)
Anders Gustafzon (S)
Anders Gustafsson (M)
Sven-Erik Holm (M)
Inger Grönberg (MP)
Kjell Sjöberg (TuP)
Rasmus Linusson (V)

Ej närvarande

Ebba Östlin (S),
kommunstyrelsens ordförande
John Rawley,
områdesutvecklare
Anna-Maria Engqvist,
kommunikatör
Björn Pettersson (S)
Nils-Gustaf Gustafsson (C)
Kajsa Bogstedt Svärd (S)

Minnesanteckningar från dialogmöte om Grödinges och Botkyrkas utveckling.
På mötet medverkade kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).
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Sammanfattning, frågor och förslag till nämnder
John Rawley började med att återkoppla vad som har hänt med förslagen från
föregående möte. Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin berättade om
planera för hur Botkyrka ska utvecklas med fokus på Vårsta och Grödinge.
Under dialogmötet diskuterades framför allt tre frågor som deltagarna ansåg
viktiga. Det var behovet av infartsparkering i Vårsta, behovet av ungdomsbostäder i Bremora samt behovet av boende för äldre.
Fråga till vård- och omsorgsnämnden: när ska det planerade vård- och omsorgsboendet byggas i Vårsta och var ska det placeras?
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden: det borde byggas ungdomsbostäder i
Vårsta på samma sätt som i Tumba.
Förslag till samhällsbyggnadsnämnden: det finns behov av en infartsparkering
i Vårsta. Därför borde en infartsparkering byggas i centrala Vårsta.

Återkoppling från tidigare dialogmöten
John Rawley redogjorde för de svar som dialogforum har fått gällande förslag
som kom upp på senaste mötet.
De tre förslagen som rörde väg 225 är det Trafikverket som har ansvar för.
Samhällsbyggnadsnämnden tar med sig förslagen när de träffar Trafikverket.
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar att de är tveksamma till en infartsparkering i Vårsta på grund av att det inte finns tillräckligt turtäthet i kollektivtrafiken. Däremot kommer antalet infartsparkeringar i Tumba att öka.
Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S)
Vi är nu 90 000 invånare i Botkyrka. Kommunens läge håller på att förändras.
Med förbifarten och Citybanan blir Botkyrka mer intressant och kommer närmare Stockholm. Medborgare och investerare är intresserade av Botkyrka. Det
ställer högre krav på service och bostäder. Fram till 2020 ska vi bygga 4 000
bostäder.
När det gäller utvecklingen av Vårsta och Grödinge så förs samtal med Trafikverket för att få bort den tunga trafiken i området och trafik som tar genvägar
över Vårsta. Busshållsplatserna på Grödinge landsbygd behöver bli säkrare och
bussturtätheten öka.
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Infartsparkeringar är på gång i Tumba och Tullinge där det är nära till spårbunden kollektivtrafik, men bussturtätheten är inte tillräcklig hög för att ha
infartsparkering i Vårsta.
Malmsjö skola har behov av att växa och lösningen är att ta en del av förskolans lokaler till lågstadieklasser. Det finns planer på ett äldreboende samt en
förskola norr om Vårsta. Finns behov av omtag när det gäller placeringen av
projektet på grund av fornminnen på den planerade platsen.
Ungdomsbostäder ska byggas under hösten och våren i Storvreten samt i Tuna.
I Tullingeberg tas spadtag för studentbostäder. I Vårsta kan det bli aktuellt med
ungdomsbostäder i framtiden, men det inget som finns i planeringen. Eventuellt skulle man kunna föra en diskussion med Botkyrkabyggen om intresset att
utveckla av ungdomsbostäder i Vårsta.
Utbyggnad av Grödinge handlar om i första hand att stycka av tomter. Kommunen äger inte mark som är intressant att bebygga och andra markägare har
inte visat intresse att bygga i Grödinge.
Frågor och synpunkter
Ska det byggas i Kassmyragropen?
Svar: Ja, Kassmyragropen ska återställas och bebyggas.
Om kommunen inte äger mark här är det då möjligt att bygga ungdomsbostäder?
Svar: I tätorten Vårsta finns möjligheten.
Vi behöver inte bara vård- och omsorgsboende, vi behöver också seniorboende.
Svar: Ja, det behövs olika boende för äldre.
Hur ska det gå till när invånare framför synpunkter till kommunen? När får
man svar?
Svar: Vi har tagit fram ett kontaktlöfte som ska börja gälla i december och ska
byta telefonileverantör, så snabbare hantering är på gång, när det gäller att
svara och serva medborgarna.
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Kommer vi som bor i Grödinge få möjligheten att utveckla våra fastigheter?
Svar: Jag är hoppfull om att vi på olika sätt ska kunna utveckla Grödinge
landsbygd.
Synpunkter och frågor från grupparbetet
- Det behövs fler infartsparkeringarna och även i Vårsta.
- Vi behöver ungdomsbostäder även i Vårsta.
- Finns det planer att bygga på Kagghamra åkermark?
- Servicebostäder behövs, samt hus med hiss för äldre.
- Utvidga istället för att förtäta i Vårsta centrum, det blir trångt med bilar
annars.
- Bygg en ny station längs Grödingebanan och bygg en stad runt den.
- För ett fungerande dialogforum krävs att vi får återkoppling och att vi
ser resultat, det ökar medborgarnas delaktighet.
- Enkäter med relevanta frågor kan öka demokratin. Samt ökade möjligheter att få svar på telefon och via mejl.
- Det ska stå i minnesanteckningarna från dialogforum till vem frågorna
har skickats så att vi kan ställa någon till svars.
- Bygg äldre- eller seniorboende på Grödingevallen.
- Uppdatering av Botkyrka kommuns hemsida är viktig.
- Trafiken på Dalvägen är bullrig och belysningen för gående på Dalvägen är dålig.
- Hur ser planen ut för den gamla grusgrupen?
- För mycket tung trafik i Vårsta och Grödinge.
- Fler hyresbostäder för alla åldrar.
- Stort behov av en återvinningsstation på Grödinge landsbygd.
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