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Ej närvarande
Höstens första dialogforum i Hallunda-Norsborg handlade om Botkyrkas nya
översiktsplan. Isak Betismon, ordförande i dialogforum, hälsade alla välkomna. Peter Nyberg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden berättade om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan i Botkyrka.
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som tydligt visar kommunens inriktning när det gäller användningen av mark och
vatten. Den ska också visa hur kommunen ser på utvecklingen av bebyggelsen i kommunen. Den gällande översiktsplanen antogs år 2002. Under våren
2011 påbörjade kommunen arbetet med att ta fram en ny aktuell översiktsplan.
Peter berättade att politikerna i kommunstyrelsen vill att den nya översiktsplanen ska leda till att man ska kunna leva klimatsmart i Botkyrka, att det ska
finnas plats att växa och att man ska känna sig hemma i storstaden. I Botkyrka ska det också vara nära till storstadsnatur och finnas utrymme för kreativitet.

1 [5]

BOTKYRKA KOMMUN
Serviceförvaltningen

MINNESANTECKNINGAR
2011-09-29

En ny översiktsplan tas fram i dialog med Botkyrkaborna. Dagens dialogforum är ett av flera tillfällen att vara med i processen.
Gruppdiskussioner
Deltagarna delades in i fyra grupper. Varje grupp hade ett tema och fick ett
antal stödfrågor kring detta. Två pass på 25 min genomfördes. Deltagarna
fick byta grupp en gång. Avslutningsvis gick vi igenom de viktigaste punkterna som kommit upp i varje samtal.
Grupp 1. I översiktsplanens Botkyrka ska man kunna leva klimatsmart.
Frågor:
1. Hur rör du dig i kommunen idag och vilka färdmedel använder du dig av?
2. Vad skulle få dig att använda mer kollektivtrafik?
3. Är det mellan några områden i Botkyrka som du idag har svårt att ta
dig? Vilka är dessa och med vilket typ av färdmedel?
4. Finns det några upplevelser du skulle vilja ha i Botkyrka som inte
finns idag?
Deltagarna ansåg att tätare busstrafik, billigare priser samt att ta bort zonerna
mellan södra och norra Botkyrka vore bra åtgärder för att öka användandet av
kollektivtrafik. De tog upp att det kostar 3 kuponger att åka mellan Hallunda
och Tumba men att det bara kostar 2 kuponger att åka mellan Hallunda och
Östermalmstorg.
Deltagarna önskar sig också spårtrafik mellan södra och norra Botkyrka. En
av grupperna talade om att spårtrafik i luften skulle kunna vara ett alternativ.
Även infartsparkering var någonting som de trodde kan öka användandet av
kollektivtrafik. Deltagarna vill att buss 151 som går till och från Kungens
Kurva ska gå oftare och att buss 738 ska börja gå under helgerna. Idag blir
det jobbigt att ta sig till och från ICA MAXI på helgerna. Deltagarna vill också ha bättre kollektivanslutning mellan Botkyrka och Södertälje, idag tar de
ofta bilen dit eftersom det är så krångligt att ta sig kollektivt.
Deltagarna är i stort ganska nöjda med Botkyrka Kommun, de skulle dock
gärna vilja ha simbassänger, både inne och utomhus. Idag tar många bilen till
Älvsjöbadet för att bada i utomhusbassängerna där. De skulle också gärna se
att det fanns ett utbud av finare restauranger och ett fint café.
Deltagarna ansåg att Hallunda centrum skulle kunna utvecklas och snyggas
till. Det skulle kunna byggas ett högre torn i anslutning till Hallunda Centrum
där man skulle kunna ha en restaurang högst upp med fin utsikt. Vissa av deltagarna tyckte dock att det är en vansinnig idé att bygga högt.
Grupp 2. I översiktsplanens Botkyrka ska det finnas plats att växa.
Frågor:
1. Var i kommunen tycker du att man ska bygga fler bostäder?
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2. Vad för bostadsbestånd skulle du vilja att det var i din kommundel i
framtiden? (Fler bostadsrätter, hyresrätter, villor, radhus, lokaler?)
3. Vill du ha tät bebyggelse eller mer utspridd?
4. Var i kommunen tycker du att man ska bygga fler arbetsplatser?
5. Vilken typ av arbetsplatser ska man bygga?
Några deltagare frågar sig om det verkligen behöver byggas fler bostäder?
Andra menar att det var en självklarhet.
Fler äldreboende behövs, ett önskemål var att det skulle byggas äldreboende
vid Hallunda äng. Fler förskolor var också någonting deltagarna ansåg behövas. Några tycker att det ska byggas studentbostäder för att försöka behålla
ungdomar och kunskap i Botkyrka. Studentbostäderna måste ligga nära
kommunikationer annars väljer ungdomarna att bo någon annanstans.
Första gruppen vill ha tät bebyggelse för då finns det bättre kommunikationer. Andra gruppen vill ha mer grönt mellan husen och anser att det är tätt
nog som det är. Deltagarna var överens om att bevara den tidstypiska arkitekturen och bygga bebyggelse som passar in i den befintliga miljön. De ville
inte ha höghus nära låg bebyggelse.
Några deltagare tycker att man borde utöka hantverksindustrin i Botkyrka.
Några tycker att man borde satsa på den industri som redan finns ibland annat
Eriksberg. Mer IT-industri var också något som kom upp på förslag, något
liknande vad som gjorts i Kista. En viktig punkt är att kommunikationer påverkar var företag vill etablera sig och att bättre kommunikationsmöjligheter
därför är viktigt att skapa.
Grupp 3. I översiktsplanens Botkyrka ska det vara nära till storstadsnatur
Frågor:
1. Använder du grönområden idag - och i sådant fall vilka?
2. Vad skulle få dig att använda fler grönområden oftare?
3. Vad tycker du känns viktigt att bevara av den gamla miljön/kulturmiljön i Botkyrka?
Deltagarna använder sig ofta av naturen i närområdet. De visar stor kunskap
om vilka naturstigar och rekreationsmöjligheter som Botkyrkas natur har att
erbjuda. Området nära Bornsjön och Hallunda Gård används flitigt. Bakom
Hallunda Gårdsväg finns ett fint torp och sedan några fina gula villor som
deltagarna ansåg vara mycket viktigt att bevara.
Gamla torp, Lugnet och Vattentornet på Tomtberget ovanför Vattenverket är
andra viktiga platser att ha kvar. Man vill också bevara Kvarnberget, de gula
villorna samt hela bergsryggen mellan Slagsta marina och Norsborgsparken.
Området mellan Fiskhagen- Norsborgsparken- Sillvik nämndes också.
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Mälarpromenaden behöver upprustas. Deltagarna skulle vilja ha en stig mellan gärdet och fukt/sumpskogen så att de kan gå till Sturehof. Bättre skyltning till grönområden efterfrågas också.
En idé som kom upp var att man vill synliggöra spåren av människor som
bott i Botkyrka. Till exempel skulle det kunna finnas en skylt vid Tomtberga
gård, där det står om platsens historia.
Grupp 4. I översiktsplanens Botkyrka ska det finnas utrymme för kreativitet
Frågor:
1. Vilka mötesplatser använder ni idag?
1. Är dessa tillräckliga? Om inte – vilka fler typer av mötesplatser behövs?
2. Har du någon dröm/idé över något du skulle vilja förverkliga. Vad är det?
3. Vad skulle behövas för att du ska kunna förverkliga den idén i Botkyrka?
4. Vad är det som gör Botkyrka unikt?
Deltagarna vill utveckla Brunna IP med en utomhusbassäng, en isbana och en ungdomsgård.
Det finns även önskemål om att rusta upp Hallunda Centrum, med bland annat studentbostäder. Det finns en vision om ett höghus liknande skatteskrapan med ett häftigt café högst upp.
De skulle vilja se att Hallunda Centrum blir en mer inbjudande och attraktiv plats för ungdomar.
Det finns även önskemål om en ungdomsgård bara för tjejer där tjejerna bestämmer. Idag är
det mest killar på de ungdomsgårdar som finns. Till denna ska killarna istället få komma på
tjejernas villkor.
För de yngre medborgarna i Hallunda skulle de vilja ha en häftig lekplats, som den i Albyparken. Kinagungor kom också på förslag.
Det finns också starka önskemål om att bevara Hågelby som det är.
Annat som kom upp är att man skulle vilja ha bättre sätt för medborgarna att kommunicera, så
att de kan diskutera och hålla koll på varandra om vad som behöver göras för att hålla kommunen ren och snygg. Det är till exempel viktigt med renhållning, snöröjning och skötsel av
utomhusmiljöer. En kampanj som till exempel, ”Håll Botkyrka” rent är något som deltagarna
skulle vilja ha.
På frågan vad som gör Botkyrka unikt tyckte deltagarna att Botkyrka har lite av allt och att
det är det som gör kommunen unik. Botkyrka styrka är att det finns en kombination av natur,
stad och kultur.
Avslutning
Isak avslutade mötet och tackade för bra diskussioner. Minnesanteckningarna tas med i underlaget för en ny översiktsplan. De skickas också till samhällsbyggnadsnämnden som anmälningsärende och läggs på www.botkyrka.se.
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