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Hallunda-Norsborg Dialogforum – Blåklintsparken
Dag och tid

15 april kl. 18

Plats

Hallunda Folkets Hus

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Jean-Pierre Zune (S)
Leyla Öztürk (S)
Ishak Anton (S)
Danho Firel (S)
Daulat Ramtri (M)
Kors Kevin (MP)
Kristoffer Szubzda (SD)

Ej närvarande

Mahir Yilmaz (M)
Kjell Sjöberg (TUP)
Erik Jon-And (V)
Yusuf Aydin (KD)

Medborgare
11 män och 9 kvinnor
Övriga
Sofia Didrik
Landskapsarkitekt
Dan Hellström
Parkförvaltare
Tomaj Keyvani
Områdesutvecklare
Maria Lundh
sekreterare
kommunikationsenheten

Minnesanteckningar från dialogmöte i Hallunda om Blåklintsparken väster
om Hallunda centrum. På mötet medverkade landskapsarkitekten från
Botkyrka kommun Sofia Didrik som ledde en workshop där medborgare och
boende i området fick ge synpunkter och idéer på hur parken kan förbättras.
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Inledning
Ordförande Jean-Pierre Zune hälsar alla välkomna och berättar om dialogforum och temat för dialogmötet.Sofia Didrik, landskapsarkitekt ska leda en
workshop om Blåklintsparkens upprustning. Efter en presentation av parken
och uppdraget att rusta upp den delas alla in i mindre grupper där man börjar
med att diskutera frågor.Varje grupp får en karta över området och postitlappar där man skriver sina åsikter.
Workshop
Synpunkter från workshopen om hur Blåklintsparken upplevs idag.
- Belysningen är dålig i hela parken. För mycket träd som skapar otrygghet,
dålig sikt.
- Bra med fotbollsplan för barnen på eftermiddagen.
- För lite bänkar till de äldre. Lekparken är bra men används inte av så många
som den borde.
- Bra med rastplats för hundar. Bra med boulebana men otryggt att gå förbi
pga dålig sikt.
- Tomma ytor där det grillas mycket på sommaren på de gröna områdena men
nackdelen är att det ökar brandrisken.
- Saknas papperskorgar.
- För stora buskar, parkskötseln är eftersatt.
- Fotbollsplanen har varit en stor fotbollsplan som man har delat upp i två
delar varav den ena delen är helt outnyttjad.
- Lekparken behöver rustas upp, den används för lite.
- Passagen från centrum är trång och mörk.
- Bra med hundgård men behövs mer bänkar.
- Barnen tycker parken är jättetråkig. Ljusa upp parken med mer belysning
utan att ta bort träd.
- Lekparken besöks av förskolor i närheten och upplevs som välbesökt på
dagarna.
- Det åker mopeder och fyrhjulingar på gångvägar, fara för parkbesökare och
fotgängare.
- Marken runt hundgården sköts inte.
- Dålig skött gångväg med håligheter.
- Tomma oanvända områden.
- Bra med mycket träd.
- Boulebanan används flitigt av pensionärer, tjugo personer tre gånger i veckan.
- Det finns en önskan om att ta bort metallsargen runt träden för det är en fallrisk för de äldre som vistas där, helst så fort som möjligt eftersom fler har
ramlat där.
- Fotbollsplanen används av unga på kvällen, däremot är området vid den
tidigare fotbollsplanen helt outnyttjad.
- För lite belysning, den behöver vara mycket tätare. Rastgården bra.
Behövs soptunnor för grillkvällar.
- Finns stora tomma ytor. Parken används inte idag av fritidsbarn, är mycket
oanvänd yta.
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- Fotbollsplanen är grus vilket inte är bra, behöver rustas upp med konsgräs
eller mjuk asfalt.
- Vid hundrastgården står bilar där de inte ska.
- Dåligt skött buskage.
- Bilar åker på gångvägen på nätterna, sätta upp något stopp.
- Farligt att gå ut från centrum för att man kan bli påkörd av mopeder.
Synpunkter från workshopen om hur parken skulle kunna vara.
- Mer färg på parken. Hallunda som lekplats förebild för upprustning.
- Måste till mer belysning.
- Utegym vid centrum finns inte i något närområdet.
- Fotbollsplan med konstgräs och beskär träden runtomkring för att skapa mer
öppenhet.
- Rusta upp Boulebana, parkour i mitten.
- Krukor i mitten för att sänka hastighet. Spotlight upplysta mot träden.
- Blåklintsparken, ska den heta något annat?
- Vi får veta att det är ett tema med blomnamn på parkerna i området.
- Alla medborgare kan skicka in förslag till kommunen genom medborgarförslag eller att ta kontakt med berörd avdelning
- Grillplats där det inte är växtlighet, konstgräs, café, plaskdamm.
- Ett namn-förslag till parken är Victoriaparken.
- En plats där man kan ha konstutställning.
- Konstgräs eller mjuk asfalt på fotbollsplanen.
- Plaskdamm.
- Grillplats för att inte folk ska grilla överallt och där det inte är så mycket
växtlighet.
- Café och tennisbana, fasta bänkar med bord, utegym anpassat för äldre,
rabatter med blommor, mer belysning i hela parken.
- Höj tryggheten med rabatter och belysning i gången.
- Rusta upp hundgården med bänkar.
- Dator-arbetsplatser med el och trådlöst nätverk.
- Låt ängen vara kvar med viss uppfräschning.
- Betongsuggor för att förhindra buskörning.
- Fasta grillplatser med betongtunnor.
- Röd soptunna för utegångsgrillar, utegym, utescen, parkour-bana.
- Mer sittplatser.
- Skateboardpark.
- Jobba med färgsättning, ta hjälp av barn som får jobba och vara rädd om sin
park.
- Minigolfbana, fotbollsplanen delas till en konstgräsplan och en basketplan.
- Wifiplats med bänkar och bord. Bänkar och bord i både grupp för familj,
vänner och enskilda.
- Bouleplan med bord som schackbräden, pensionärshörna.
- Modernisera lekplatsen.
- Ha ett lågt buskage för att rama in lekplatsen och ha koll på barnen för de
vuxna som är där med sina barn.
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Avslutning
Minnesanteckningarna skickas till Botkyrka kommuns landskapsarkitekten
Sofia Didrik som ska planera renoveringen av Blåklintsparken, samt samhällsbyggnadsnämnden.
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