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Laura Purdy (V)
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Ej närvarande

Medborgare
Sex kvinnor, en man.
Övriga
Tomaij Keyvani,
områdesutvecklare
Alexander Szögi, kommunikatör
Charlotte Rickardsson, planchef

Carina Olsen (S)
Ulla Neubüser (M)
Emma Estrada Carlsson
(TUP)
Ewa Fährlin (FP)
Kent Dahlström (BP)

.

Dialogmöte i Assyriska föreningens lokal om Tornbergets område.
På mötet medverkade Charlotte Rickardsson, planchef som berättade om
kommunens långsiktiga plan för Tornberget och närområdet.
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1. Översiktsplan och detaljplaner
Charlotte Rickardsson berättar att Botkyrka kommun i den nya översiktsplanen planerar för medeltät stadsbygd och gles stadsbygd i Norsborg. Enligt
översiktsplanen ska förbindelsen mellan Norsborg och Alby via Eriksberg
stärkas.
För bostadsområdet Tornberget 4 finns en detaljplan för bostäder och äldreboende sedan april 2012. Sedan dess har byggnationen och inflyttningen skett
snabbt.
För området Tornberget 1 finns en detaljplan sedan 2012. Projektering påbörjas under hösten 2014.
Kommunen upphandlar en ny entreprenör för att bygga en byggnad där den
nedbrunna byggnaden Lövkojan är idag. Den väntas vara klar under hösten
2015.
I samma detaljplan finns plan för villor vilket kommer att innebära att en väg
ska byggas och att tomterna kommer att börja säljas i januari 2015.
Det finns en detaljplan för området vid Gullviveparken. Där planeras för ett
äldreboende.

2. Diskussion
- Vid äldreboendet finns ett staket mot vägen. Där är trångt för personer att
gå. Och staketet skymmer sikten. Risk för olycka.
- På baksidan av gamla Lövkojan är väldigt skräpigt.
- Belysningen i området hela vägen upp till Norsborgs tunnelbanestation är
dålig. Det är ett otrygghetsproblem.
- Belysningen längs med Tomtebergavägen är dålig.
- Det blir ofta väldigt skräpigt utanför kiosken på Höders väg.
- Det vore bra med en öppen mötesplats för unga vid Höders väg för att skapa
en bra naturlig mötesplats för unga.
- Bänkarna i området är slitna och borde göras finare.
- Det vore bra att använda lokalen som Assyriska kulturföreningen använder
som mötesplats för unga. I Assyriska föreningen har man diskuterat att använda sin lokal och förening för att vara en mötesplats. Det skulle behövas
stöd från Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen.
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- Det behövs en mötesplats för unga vuxna som kan mötas och att den mötesplatsen ska leda till en meningsfull sysselsättning för unga vuxna. I Musikhuset får yngre tonåringar vara med men de som är mellan 16 och 25 år har ingenstans att vara.
- Kommer kolonilotterna vid tornet att vara kvar?
Svar: Ja.
- Kolonilotterna passar inte in i området. Där borde en park anläggas. Det är
skräpigt där idag och övervuxet. De passarinte in i området.
- Bevara naturen i Norsborg.
- Vi har hört att Borgaskolan ska läggas ner. Det borde kommunen inte göra.
Det är för få skolor i Norsborg.
- Vid gamla Tornbergsskolans fotbollsplan borde kommunen anlägga en
park. Det vore mycket trevligare än idag.
- Om Borgaskolan läggs ned borde där byggas bostäder.
- Nära Odens väg finns en stor yta som skulle kunna användas för att anlägga
ett utegym eller en park.
- Det vore bra med en utomhusbassäng i området som kan användas av de
boende på sommaren.

3. Avslutning
Minnesanteckningarna skickas till samhällsbyggnadsnämnden.
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