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Dag och tid

Tisdag 24 april kl. 18-20

Plats

Forno Emilio, Norsborgs centrum
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Isak Betsimon (MP), ordfö- 22, 14 män och 8 kvinnor
rande i dialogforum
Emanuel Ksiazkiewicz (S) Övriga
Ronnie Dahl, områdesutvecklare
Ranjith Sivanesan (S)
Josefin Adolfsson, kommunikatör
Daulat Ramtri (M)
Willy Viitala (M)
Laura Purdy (V)
Martin Hall (FP)
Aslan Izgi (KD)
Maria Gawell Skoog (S), vice
ordförande
Kent Dahlström (BP)

Ej närvarande

Årets andra dialogforum i Hallunda-Norsborg handlade om centrala Norsborg. Mötet hade ett lite annorlunda upplägg än vanligt. Boende i området
kunde under två timmar träffa sina lokala politiker i Norsborgs centrum för
att förutsättningslöst prata om hur man upplever området, vad som behöver
bli bättre med mera. Många samtal fördes i mindre grupper. Här följer en
sammanfattning av de synpunkter och tankar som framfördes av besökare
och förbipasserande.
Centrala Norsborg
• Norsborgs centrum är otryggt och slitet.
• Jag skäms inför andra över mitt bostadsområde och hur här ser ut.
• Det finns problem i Norsborg med att obehöriga personer kommer in i
portarna. Missbrukare använder portarna och det är problem med vandalisering.
• Det är en ond cirkel, centrum är slitet och otryggt och lockar inte
”vanliga” boende. Resultatet är mer vandalisering och stökigheter.
• Det finns okopplade kamphundar som rör sig i området.
• Cykelförstörelse förekommer i centrum. Man vågar inte ha sin cykel
där.

1 [4]

BOTKYRKA KOMMUN
Serviceförvaltningen

MINNESANTECKNINGAR
2012-05-02

•
•
•
•
•
•

Det finns problem med buskörning på trottoarer och gångstigar i området.
Parkeringsplatserna i området är otrygga, dåligt upplysta och glest trafikerade.
Se till att kommunen ökar samarbetet med centrumägaren så att centrum kan utvecklas.
Bygg ut centrum, så att det får plats mer affärer.
Bygg en lekpark intill centrum (möjligtvis vid den lilla parken precis
innan tunneln).
”Bryggan” i Norsborgs centrum har en så ful fasad och ser så illa ut
utifrån att det ger kommunen dåligt rykte. Det är också deprimerande
för dem som vistas där. Det borde vara enkelt åtgärdat med några
parkbänkar och planteringar.

Renhållning och underhåll i centrala Norsborg
• Renhållning i Norsborg har varit ett problem i 20 år och det blir bara
sämre och sämre.
• Städa oftare.
• Det behövs fler papperskorgar.
• Papperskorgarna måste ha lock. Fåglarna sliter ut allt innehåll och det
blir ännu skräpigare.
• Kommunens felanmälan fungerar inte. Det händer aldrig något med
det jag felanmäler.
• Hur det ser ut i området påverkar trivseln. Norsborgs centrum är det
sämst underhållna centrumet i kommunen.
• Vid parken i centrala Norsborg har det inte städats sedan förra vintern. Är vi i Norsborg inte värda mer än det?
Mötesplatser och fritid
• Kommunen borde skapa mötesplatser där man kan umgås över språk-,
ålders- och kulturella gränser. Man måste möjliggöra de interkulturella mötena genom att bygga/anordna något liknande BoCenter fast mitt
i Norsborgs centrum. BoCenter är jättebra men det ligger avsides.
Det är i centrumet många incidenter inträffas.
• Man måste uppmuntra till meningsfulla fritidsaktiviteter för alla så att
människor vill bo kvar i Hallunda-Norsborg.
• Öppna en simhall i Norsborg.
För ungdomarna i området
• Gör en enkätundersökning bland områdets unga för att ta reda på vad
de vill göra så att de slipper stå och hänga i centrum.
• Öppna verksamhet för 10-13- åringar nära Norsborgs centrum.
• Anlägg en konstgräsplan vid Kärsby.
• Kommunen borde få till stånd ett program där "stökiga ungdomar"
erbjuds sommarjobb med att rusta upp parken i centrum och Norsborgs centrum själv.
• Situationen med ungdomar som driver runt i centrum är ohållbar. Jag
vågar inte släppa ut mina barn ensamma. Kommunen behöver göra
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något för dessa ungdomar och uppmuntra dem till en annan sysselsättning.
Unga tjejer i området måste också få plats. Det finns få aktiviteter för
dem och det är för dyrt för många att skicka dem till andra ställen.
Kommunen måste ha en kontinuerlig dialog med ungdomarna i området.

Information och påverkan
• Den lokala informationen är för dålig. Den finns inte samlad någon
stans och det är svårt att få en överblick över vad som händer i Hallunda-Norsborg och vad som finns att göra här.
• Förr fanns en lokal TV-kanal där man ett par gånger i veckan kunde
få en uppdatering om området och vad som finns här. Det var bra.
Botkyrkakanalen hette den.
• Kommunen är dålig på att svara på medborgarförslag. Det tar för lång
tid att få svar.
Synpunkter från hemtjänstpersonalen i Norsborg
Med på mötet var också personal från hemtjänsten i Norsborg. De berättade
att området är så otryggt att det blivit ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Brist
på ”vanliga flanörer” i området, missbruksproblematik och obehöriga personer som vistas i Botkyrkabyggens portar, lösspringande kamphundar och
ungdomsgäng som driver omkring tillhör vardagen. Följande åtgärder föreslogs:
• Ordna belysning i de drabbade utomhusområdena. Okrossbara lampor
borde installeras.
• Om dagverksamheten försvinner från Norsborgs centrum kan kommunen använda lokalen som ligger centralt och tillgängligt för någon
utåtriktad verksamhet. Det skulle kunna fånga upp ungdomar och erbjuda dem något vettigt att göra. Det skulle också uppmuntra vanliga
invånare att delta i aktiviteter i Norsborgs centrum och få mer ”vanligt
folk” i rörelse även på kvällar och helger. Verksamheten skulle vara
synlig utåt och prägla centrum med en positiv, aktivitetsinriktad anda
för att visa att Norsborgs centrum är ett levande centrum för alla.
• Uppmuntra nattvandrare i området. Det finns en nattvandrargrupp i
Hallunda-Norsborg, men hemtjänstpersonalen ser dem aldrig.
• Bygg ut ungdomsverksamheten så att det finns något vettigt att göra
för unga vuxna. Man kanske kunde utöka aktiviteterna i Kärsbys musikhus. Man kunde uppmuntra på olika sätt till spontanidrottsutövning.
• Fånga upp ”problemungdomarna” och erbjud dem sommarjobb, till
exempel som nattvandrare i området.
Hemtjänstpersonalen har försökt få kontakt med kommunens trygghetssamordnare och nätverksgruppen i området utan resultat. Deras synpunkter vidarebefordras för återkoppling.
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Synpunkt från polisen i området
En representant från polisen tyckte att det har blivit något lugnare i området
den senaste tiden.
Avslutning
Minnesanteckningarna skickas till berörda nämnder och förvaltningar i
kommunen. Nästa dialogforum i Hallunda-Norsborg är efter sommaren.
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