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Referens

Siduri Poli

Vad bör kommunen satsa på i Hallunda-Norsborg?
Dag och tid

Måndag 31 oktober 2016 kl. 18.30

Plats

Hallunda Folkets Hus, sal Vilje-Vee

Närvarande

Jean-Pierre Zune (S)
Kevin Kors (MP)
Daulat Ramtri (M)
Erik Jon-And (V)
Kjell Sjöberg (TUP)
Göran Steen (S)

Män: 5
Kvinnor: 1

Paola Masdeu Vaerlien,
områdesutvecklare
Hannes Flemming, samhällsplannerare
Lars Olson,
planneringschef
Siduri Poli,
kommunikatör

Ej närvarande

Anton Ishak (S)
Yusuf Aydin (KD)
Firel Danho (S)
Mahir Yilmaz (M)
Kristoffer Szubda (SD)

Sammanfattning

Ett möte för att diskutera framtiden för Hallunda-Norsborg och visionen med
det nya utvecklingsprogrammet som tagits fram med hjälp av tidigare dialogforum, föreningar och andra aktörer i området. Har man tänkt rätt med det nya
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utvecklingsprogrammet för Hallunda-Norsborg och vad bör kommunen satsa
på?
Utvecklingsprogrammet
Presenteras av: Lars Olson och Hannes Flemming
Syftet med utvecklingsprogrammet är att få en tydlig inriktning om områdets
utveckling i ett långsiktigt perspektiv, skapa en gemensam bild av området
idag samt avgöra handlingsvägar för en hållbar utveckling. Utvecklingsprogrammet ska samordna de kommunala insatserna i stadsdelen och utgöra ett
stöd för områdesgruppens arbete i stadsdelen.
Frågor och synpunkter

Diskussion kring de fyra huvuduppgifterna av programmet: starkare samspel
och hemkänsla, jämlikare och tryggare uppväxtvillkor, starkare ekonomi och
levnadsnivå samt förnyad stadsmiljö.
Hur långt perspektiv har programmet?
Svar: Cirka 30 år. Poängen är att genomföra handlingar som annars inte skulle
hända.
Hur många nya jobb kommer Södra Porten att skapa?
Svar: Siktar på 3000-4000 nya jobb.
Ska ni göra större insats vid Hallunda centrum, eftersom att Södra Porten inte
direkt kommer att bidra till mer besökare till befintligt centrum?
Svar: Inga planer nu. Men Hallunda centrum byter ägare, så det kommer ske
förändringar ändå.
Jean-Pierre: Det bästa som skulle kunna hända Ha-No är om kommunalhuset
istället skulle ligga här.
Daulat: För att få dynamik i samhället så behöver kommunaltransporten bli
betydligt bättre, så att medborgare kan röra sig mellan de olika kommundelarna.
Offentlig miljö är viktig för att platsen ska bli attraktiv och människor inte
flyttar härifrån.
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Slagsta strand låter lockande och attraktivt, vi borde hitta fler sådana områden
att bygga bostäder på. Det skulle locka människor utanför kommunen att flytta
hit.
Det finns inga aktiviteter för pensionärer, men det finns på södra sidan av Botkyrka. Det borde finnas här med.
Hur långt har vi kommit med Brunna IP?
Svar: det ska tas fram en detaljplan, vi är i diskussion med trafikverket för att
driva igenom en.
Det står ingen information någonstans om vart vi hittar detaljplanerna i ha-no.
Svar: utöver att de finns i kommunalhusen så finns de på medborgarkontoren
och digitalt på hemsidan. Men informationen om detta måste bli tydligare.
Vi borde ha en höstmarknad för att locka hit människor utifrån. Norsborgsdagen lockar inte hit människor utifrån.
Norsborg centrum måste satsas på så att det blir tryggare. Och mer utomhusaktiviteter skulle ge känsla av trygghet, eftersom att det då blir mycket folk ute.
Hemläxor borde avskaffas. Många barn har inte egna rum, istället borde uppgifterna kunna lösas under skoltid eller efter skoltid på skolan.
Det som fattas är samhörigheten med resten av Botkyrka.
Botkyrka Kommun borde satsa mindre på småföretagare och satsa mer på att
få storbolagen att etablera sig här.
Sammanfattning av diskussion: Ha-No behöver mer infrastruktur, mer attraktionskraft och mer attraktiva bostäder som lockar hit människor utifrån.
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