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Ej närvarande

Nio män, nio kvinnor.

Minnesanteckningar från dialogmöte på Hallunda Folkets hus om Brunnasområdets utveckling. På mötet medverkade Heidi Pintamo-Kenttälä som
arbetar med planen för Brunna.
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Heidi Pintamo-Kenttälä
Heidi Pintamo-Kenttälä arbetar med kommunens plan för Brunna samt ett utvecklingsprogram för hela Hallunda-Norsborg.
Detta dialogtillfälle är en del av en större satsning med flera dialogtillfällen i
området med berörda grupper.
Går igenom vad som hänt i Brunna-området under de senaste tio åren. Bland
annat en ny 11-mannaplan och en detaljplan för hotell.
Brunna-området inrymmer så gott som hela Gamla stan i city.
Det finns i dagsläge en idrottsplats med bland annat löpbana och fotbollsplan i
området.
Ett bostadsområde kan planeras på olika sätt bland annat om man planerar för
ett mindre antal låga hus mot ett större antal flervåningshus med plats för fler
boende.
Idag finns olika intressen av hur området ska utvecklas. Exempelvis har ägarna
till kolonilotterna intresse av att bevara så mycket av koloniområdet som möjligt.
Planeringen har bland annat att ta hänsyn till E4:an som inte kommer att flyttas
på. Ambitionen från kommunen är att Hallunda och Fittja ska bindas samman
med en så kallad sociodukt. Trafikverket vill bygga ut E4:an med två filer som
också är viktigt att ta hänsyn till.
I kommunens översiktsplan finns en ambition om en ny skola, 500-1000 bostäder, förskolor, idrottsfunktioner, samt förbindelse med Fittja över E4 i
Brunna-området.
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Synpunkter
- Krögare samfällighetsförening i Fittja är oroliga för att deras område ska göras om till ett nytt bostadsområde.
- Bygg i Norsborg också.
- Brunna är fint som det är, ingen vill bo nära motorvägen.
- Närmast motorvägen är det viktigt att bevara grönområden.
- Bebyggelsen närmast motorvägen är det viktigt att bygga garage och förvaring.
- Ett badhus i Brunna, gemensam byggnad med rackethall.
- Behövs ett äldreboende i området.
- Viktigt att bevara parkeringsplatser.
- Förbättra förbindelsen med Eriksbergs handelsområde där ICA Maxi ligger.
- Viktigt att prioritera skola och nya bostäder.
- Bra förslag med sociodukter för att binda samman Hallunda med Fittja.
- Det är viktigt att samla idrottsanläggningarna.
- Bygg ungdomslägenheter.
- Kolonilotterna passar inte in i området. Anlägg en lekpark istället, eller bostäder.
Minnesanteckningarna skickas till projektgruppen för Brunna-områdets
Utveckling och samhällsbyggnadsnämnden.
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