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Referens: Alexander Szögi

Hallunda-Norsborg Dialogforum – Botkyrkas nya
översiktsplan (ÖP)
Dag och tid

11 April, kl. 18.30-20.30

Plats

Hallunda Folkets hus

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Isak Betsimon (MP)
Maria Gawell Skog (S)
Kent Dahlström (BP)
Laura Purdy (V)
Aslan Izgi (KD)
Daulat Ramtri (M)
Martin Hall (FP)
Ranjith Sivanesan (S)
Carina Olsen (S)
Ulla Norr (M)

Medborgare
11 män och åtta kvinnor
Övriga
Ronnie Dahl, områdesutvecklare
Botkyrka kommun
Alexander Szögi, kommunikatör
Botkyrka kommun
Sara Wrethed, samhällsplanerare
Botkyrka kommun

Ej närvarande

Presentation av- och diskussion om förslaget till ny översiktsplan för
Botkyrka kommun. Medborgarna fick komma med synpunkter på förslaget
och berätta om sina idéer om hur marken i Botkyrka ska användas i framtiden.
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1
Isak Betsimon (MP) öppnar mötet
2
Sara Wrethed presenterar förslaget till ny översiktsplan
Översiktsplanen är kommunens grundläggande dockument för långsiktig
samhällsplanering. Den visar hur kommunen långsiktigt vill använda marken
i kommunen. Utifrån översiktsplanen kan sedan mer detaljerad samhällsplanering utföras. Översiktsplanen visar vad Botkyrka kommun står för - politisk vilja och varumärke.
Sara Wrethed berättar om dialogen 2011 som legat till grund för arbetet med
förslaget som presenteras våren 2013. Nu ska medborgarna få komma med
synpunkter på förslaget så att det kan antas av kommunfullmäktige under
2014.
Enligt förslaget som tagits fram ska nya bostäder byggas i de områden där
bostäder redan finns för att använda befintlig infrastruktur, skapa ett större
befolkningsunderlag för service, samt undvika att bygga i områden som är
stadsnära natur.
Under 30 års tid ska 20.000 nya bostäder byggas i Botkyrka som, under
samma period, motsvarar behovet av nya bostäder under ett års tid för att
kunna möta befolkningsökningen i hela Stockholms län.
Enligt förslaget ska nya satsningar på infrastruktur innebära att kommunens
olika delar vävs samman och att förbindelserna med övriga Stockholms län
förbättras.
2
Frågor och synpunkter under presentationen
Fråga: Samverkar Botkyrka kommun med övriga Stockholm när man nu gör
en ny översiktsplan?
Svar: Det genomförs befolkningsprognoser för hela Stockholmsregionen
som också ligger till grund för Botkyrka kommuns ambitioner vad gäller befolkningstillväxt.
Fråga: Varför förordas förtätning?
Svar: Hela stockholmsregionen har en ökande befolkningstillväxt, därför
måste Botkyrka kommun ta en del av ansvaret för att möta efterfrågan på nya
bostäder.
Synpunkt: I senaste valet till kommunfullmäktige diskuterades inte
befolkningsökningen som en valfråga.
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Synpunkt: Södra Botkyrkas natur är berg, det är inte tillgängligt för pensionärer.
Synpunkt: Det är svårt att dra om Hågelbyleden med hänsyn till kyrkan.
Synpunkt: Man måste samverka mer med Huddinge kommun för att förstärka kommunikationer och grönstråk mot Stockholm stad.
Synpunkt: Bygg inte bostäder vid Hallunda gård.
3
Grupparbete
Ronnie Dahl presenterar ett grupparbete där medborgare och politiker delas
in i fyra mindre grupper. Varje grupp får i uppgift att diskutera översiktsplanen och komma med respons. Allt som en grupp diskuterar ska skrivas ner på
lappar som sedan samlas in. Gruppdiskussionerna får fyra teman: arbetsplatser, bostäder, grönområden och infrastruktur.
Arbetsplatser
- Bygg arbetsplatser i Eriksberg.
- Skapa fler arbetsplatser vid Eriksbergs industriområde.
- Det behövs fler arbetsplatser för att locka fler till Botkyrka som bor och
betalar skatt här.
- Hallunda centrum måste rustas upp.
Bostäder
- För mycket förtätning i Hallunda-Norsborg.
- Bygg mer i södra Botkyrka istället för norra.
- Bygg inte fyrvåningshus på taket av Hallunda centrum.
- Det behövs mer bostäder.
- Bygg mer nya bostäder i södra delen av Botkyrka kommun.
- Boende vid Hammerstavägen vill inte ha förtätning vid Eriksbergsåsen.
- Bra att bygga fler bostäder.
- Vi på Hammerstavägen är emot att man bygger hus i område 5 (”utkiket”). Ett fint litet naturområde skulle förstöras som vi använder till promenader, plockning av blåbär mm. Det finns också fornlämningar där.
Trafiken på Hammerstavägen skulle också öka mycket. Vi har redan idag
mycket trafik på Hammerstavägen, på St:Botvidsvägen och på motorvägen.
- Bygg inte bostäder vid Hallunda gård.
- I gröna fältet i område 2 ska det byggas så lite som möjligt.
- Bygg fler studentlägenheter i Hallunda, Fittja och, Alby och Norsborg.
- Slagsta marina kan vara bra att bygga ut med bostäder.
- Bygg höghusen där höghusen står i dag.
- Det vore bra att bygga bostäder ovanpå Hallunda centrum.
- Det är inte bra att bygga bostäder vid Hallundavägen (punkt 5).
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-

Om man skulle strunta i familjeparken i Hågelby så skulle det finnas plats
för nya bostäder där.
Satsa på bostäder i Hallunda centrum istället för handel.
Vi måste bygga bostäder om Botkyrka ska växa.

Grönområden
- Närhet till grönområden i Hallunda, inte bara i Grödinge.
- Bevara alla grönområden.
- Bevara alla befintliga grönområden.
- Det är viktigt att skydda strandlinjen vid Hallunda gård och ängarna vid
Hallunda gård.
- Hallunda äng är viktig att bevara, det är redan för mycket förtätning.
- Det måste vara möjligt att gå från Sturehov till Norsborg via grönområden.
- Det är bra med ihopbyggandet av grönområden.
- Bevara bergsryggarna mellan Slagsta marina och Norsborgs vattenverk.
- I område 2 ska man vara försiktig med att bygga ut med hänsyn till djur
och natur.
- Bättre motionsspår med belysning.
- Möjlighet till skidspår vid Hallunda äng.
- Bevara Hallunda äng.
- Bygg ihop grönområden.
Infrastruktur
- Kollektivtrafiken är bra som den är redan.
- Hågelbyleden måste breddas.
- Det behövs spårvagnsförbindelse mellan Hallunda och Grödinge.
- Bättre vägunderhåll och fler parkeringsplatser.
- Spårvagnsförbindelse med Grödinge.
- Varför byggs vägen vid vattenverket ut?
- Det behövs ingen spårvagnslinje i Botkyrka.
- Folk är missnöjda med ”gröna gången”, den måste förändras.
- Det borde finnas möjlighet att gå från Slagsta marina till Huddingebadet.
- Det borde vara möjligt att gå från Norsborg till Sturehov.
- Rusta upp ”gröna gången”.
- T-bana till Hallundagård.
- Bygg farthinnder – bommar eller försmalningar.
- Bristande parkeringar i Folkets hus, bygg fler.
- Bra med bussförbindelse. 151:an hållplats kungens kurva skärholmen
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Övrigt
- Trettio år är för långt perspektiv för en översiktsplan.
- Det behövs fler äldreboenden.
- Bygg ut Hallunda centrum.
- Bygg ihop Hallunda centrum med tunnelbanestationen.
- Fyrvåningshusen som är planerade att byggas på taket av Hallunda centrum är en dålig idé.
- Rusta upp befintliga idrottsplatser.
- Det behövs fler parkeringsplatser utanför Folkets hus i Hallunda.
- Hallunda centrum måste utvecklas för det är för dålig service idag. Därför
behövs mer bebyggelse runt centrum.
- Det måste vara möjligt att gå från Slagsta marina till badet.
- Skapa ett nytt centrum utöver Hallunda centrum.
- Det behövs äldreboenden i norra Botkyrka.
- Vårdplatserna borde bli fler eller få mer resurser.
- Bättre slyröjning längs St:Botvids väg.
- Bygg äldreboenden nära centrum och T-bana.
- Översiktsplanen är lite diffus, den borde vara tydligare.
- Hallunda gård borde ha en egen detaljplan och kommunen borde gå markägaren till mötes.
4
Isak Betsimon avslutar mötet
Minnesanteckningarna skickas till projektgruppen för Botkyrka kommuns
nya översiktsplan, samt läggs ut på Botkyrka kommuns hemsida.
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