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Referens

Alexander Szögi

Hallunda-Norsborg dialogforum 2016-05-12
Hur vill kommunen lyfta Hallunda och Norsborg
Dag och tid

Torsdag 12 maj kl. 18.30

Plats

Hallunda Folkets Hus

Närvarande

Jean-Pierre Zune (S)
Erik Jon.And (V)
Anton Ihak (S)
Yusuf Aydin (KD)
Kevin Kors (MP)
Daulat Ramtri (M)

Medborgare: sju kvinnor, åtta
män

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (S)
Ahmad Azizi,
demokratiutvecklare
Alexander Szögi,
kommunikatör
Ej närvarande

Leyla Öztürk (S)
Firel Danho (S)
Mahir Yilmaz (M)
Kristoffer Szubda (SD)
Kjell Sjöberg (TUP

Minnesanteckningar från dialogmöte i Hallunda om kommundelen
Hallunda-Norsborgs utveckling. På mötet medverkade kommunstyrelsens
ordförande Ebba Östlin (S) för att berätta hur kommunen vill utveckla
området.
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Sammanfattning
Det finns ett antal frågor i Hallunda-Norsborg som är i behov av lösning men
som kommunen inte kan besluta om. Exempelvis förvaltningen av Hallunda
centrum, Norsborg centrum samt hur polisen arbetar lokalt.
Förslag till kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen borde uppmärksamma sina motparter om de allvarliga problem som medborgarna i kommundelen Hallunda-Norsborg
upplever.

Fråga till samhällsbyggnadsnämnden:
-

Hur går arbetet med utvecklingsprogrammet för Hallunda-Norsborg?

Fråga till socialnämnden:
-

Vilka förebyggande insatser för unga genomförs i Hallunda-Norsborg?

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande (S)
Ebba Östlin (S) är kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun sedan
januari. Hon berättar bland annat att flera större förändringar är på gång i
kommundelen Hallunda-Norsborg.
Tidigare under våren rapporterade media om en rapport från polisen som bland
annat beskriver kriminaliteten i kommundelen som ett problem.
Det positiva med rapporten är att polisen avsatt extra resurser till Botkyrka för
att möta den utvecklingen. Polisen har genomfört en stor omorganisation och
den lokala polisen i Botkyrka har en ny chef. Polisen och kommunen har ett
nära samarbete för att förebygga brott och otrygghet.
Ebba Östlin (S) beskriver att utvecklingen går åt rätt håll inom flera områden.
Kommunfullmäktige kommer att anta ett utvecklingsprogram för HallundaNorsborg. Utvecklingsprogrammet är till för att ta ett helhetsgrepp om områdets utveckling på flera områden.
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Kommunen planerar att utveckla Brunna-området, med bland annat nya bostäder och en ny skola. En av frågorna är vilka årskullar som ska gå på skola, 1-6
eller 1-9.
Kommunen arbetar även med att utveckla handelsområdet i Eriksberg. Det är
ett samarbetsprojekt med Skanska som går under namnet Södra porten.
Utöver det planeras för flera nya bostadsområden. Bland annat området Prästviken nära kyrkan. Tanken med de nya bostäderna är att de ska komplettera det
befintliga utbudet av bostäder.
Kommunstyrelsen beslutade nyligen att använda fem miljoner för att göra
punktinsatser för att kortsiktigt öka tryggheten och trivseln i kommundelen.
Bland annat kommer fartdämpande åtgärder och socialförvaltningens antivåldsarbete att stödjas.
Ägaren till Norsborgscentrum vill sälja fastigheten men tyvärr har den tänkte
köparen avlidit. Vad gäller Hallunda centrum så förvaltas fastigheten av en
konkursförvaltare. Hur vi utvecklar centrum-områdena är en viktig strategisk
fråga för kommunen i utvecklingsarbetet av kommundelen.

Frågor, svar och synpunkter
Hur går det med hotellet som skulle byggas i området?
Svar: jag känner mig lugn med att vi kommer att hitta en lösning eftersom det
är många aktörer som är intresserade av att driva verksamhet i området.
Vad händer med Hallunda centrum?
Svar: en del av problemet är att konkursförvaltaren kan förvalta konkursboet
på obefintlig tid eftersom konkursförvaltare lyder under dansk konkurslagstiftning.
Borde inte kommunen köpa centrumanläggningarna?
Svar: kommunen ska inte äga centrumanläggningar och kommunen har redan
planerade investeringar i andra fastigheter som ska byggas. Bland annat förskolor och äldreboenden.
Problemet i Norsborgs centrum är kriminalitet. Polisen gör ingenting. De borde
vara där och störa buset hela tiden.
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Svar: polisen i Botkyrka arbetar väldigt aktivt, bland annat har man lagfört
många för narkotikabrott.
Vad innebär den nya detaljplanen för centrala Hallunda?
Svar: det innebär en ny plan för hur centrala Hallunda ska se ut. Bland annat
centrum, gångstråk och så vidare.
Vilka är kommunens kortsiktiga lösningar i området?
Svar: kommunen samarbetar nära med polisen för att förebygga otrygghet och
kriminalitet. Sedan stödjer kommunen aktiviteter för barn och unga. Jag slås
ofta av vilken skillnad det är att befinna sig i Norsborgs centrum och bara röra
sig 25 meter därifrån.
Vad händer med förskolan i Eriksberg?
Svar: förskolan Granen som den heter ska byggas om. Tyvärr har bygglovet
försenats. Nu är byggnadsarbetet igång. Kommunen ska renovera 13 förskolor
så det är ett omfattande arbete som kommunen avsatt resurser för.
Hur går det förebyggande arbetet för att minska social utsatthet och
drogmissbruk?
Svar: det viktigaste förebyggande arbetet som vi gör är att tillse att så många
unga som möjligt blir behöriga till gymnasiet. Där satsar vi mycket och koordinerar våra olika insatser. En stor del av arbetet handlar om att koordinera
skola och sociala insatser.
Finns det mark som tillhör kommunen som inte används till någonting?
De borde i så fall bebyggas och användas på ett sätt som skapar trygghet.
Svar: jag ska ta med det, att vi tittar på oanvänd mark som kommunen äger.
Vad vill kommunen göra för att det ska bli mer attraktivt att bo i Botkyrka?
Svar: jag tror att vi behöver fler bostäder och en bättre blandning av olika upplåtelseformer. Sedan är idrott, kultur och upplevelser viktigt för attraktiviteten.
Kan kommunen köpa Norsborg centrum?
Svar: nej, kriterierna för expropriation uppfylls tyvärr inte.

Vad händer med Blåklintsparken? Den är väldigt eftersatt och dåligt
underhållen.
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Svar: jag har inget bra svar på det men det får vi ta med det.
Kommer kommunen att ordna med utomhusbassänger?
Svar: det finns ingen plan för det.
Kommer kommunen försöka få arbetsförmedlingen att stanna kvar i Hallunda?
Svar: ja, vi försöker få dem att stanna eller i alla fall finnas

Övriga synpunkter
Förtroendet för polisen och Hallunda centrum är lågt. Polisen är för passiva
Det sorgliga med Hallunda centrum är att alla som har tillgång till bil åker någon annanstans när de ska handla.
Polisen borde ha ett lokalt kontor i Norsborg.
Jag bor nära Kärsby koloniområde. Där är det mycket stökigt med bilbränder
och mycket skräp i området. Det har byggts skjul av skrot där. Kommunen
dumpar även sin sop-sand där.
Botkyrkabyggen borde köpa Norsborgs centrum.
Det är skamligt hur Norsborgs centrum ser ut. Man mår inte bra när man är
där.
Alla som rör sig i Norsborgs centrum är inte kriminella.
Polisens närvaro fungerar inte för det skapar bara frustration. Polisen måste
arbeta långsiktig.
Jag är nattvandrare och vi behöver bli fler. Kommunen borde hjälpa till att
rekrytera fler nattvandrare.

Jag tycker att kommunens entreprenörer som arbetar med underhåll inte utför
sitt uppdrag. Det finns gatubelysning som varit trasig i flera månader och tillfälliga reparationer som stått i flera år.
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Jag är småbarnsförälder och det är väldigt tråkigt att det inte finns någon
föräldragrupp i området. Det är inte bra och kommunen borde göra en insats
där.
Kommunen borde erbjuda fler simskoleplatser eftersom de tar slut fort.
Det finns en väldigt stor efterfrågan.
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