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Referens

Björn Adelly

Tullinge dialogforum om Tullinge centrum ungdomar
Dag och tid

2012-04-17 18.00 - 21.00

Plats

Café Tegnér i Tullinge C

Närvarande

Jens Sjöström (S), ordförande
Elisabeth Nobuoka NorBoende i Tullinge
din(MP), vice ordförande
17 personer varav två vuxna
Inga-Lill Strömqvist (S)
8 kvinnor
9 män

Ej närvarande
Christina Lundgren (M)
Samira Österberg (V)
Sven-Gunnar Kurkson (S)
Anna-Marie Carlsson (M)
Lena Ingren (S)
Stefan Dayne (KD)

Anders Thorén (TuP)
Isaksson , Helena (TuP)

Inledning

Det här dialogforumet handlade om Tullinge torgs framtid och utveckling.
Hur vill du ha Tullinge torg i framtiden? Vad behöver utvecklas?
Jens Sjöström inledde mötet med att hälsa alla välkomna Han berättade vad
dialogforum är för något. Därefter presenterade sig dialogforums ledamöter.
Därefter lämnade han ordet till Peder Greitz, förvaltare för Tullinge Torg.
Peder Greitz förvaltare Tullinge torg
Ägarna av Tullinge Torg vill ha en butikmix som tilltalar ungdomar. Man har
exempelvis pratat med affärskedjan Glitter. Man vill ha fler klädaffärer som
också tilltalar ungdomar och en attraktiv utemiljö.
Förslag på affärsutbud som kom från ungdomarna
- Klädesaffärer är viktigt. Det behöver inte vara HM.
- Ett Internetcafé där man kan prata och kolla facebook.
- Ur o Penn är en bra affär för ungdomar. Som Glitter - billigt.
- Många ungdomar går på Subway och Mac Donald´s, men inte sushi.
- Carlings, Footlocker., Jack and Jones är bra affärer också.
Förslag från ungdomarna på aktiviteter i det kommande Idéhuset
- Filmkvällar
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Innebandy kvällsturnering
Inte hantverks, sticka och sy.
Jobba med video
Musik
Måla
Stå på scen.
Fritidsgård för äldre ungdomar.
Det ska också vara en plats där man inte behöver göra någonting.
Eller så ska aktiviteterna vara korta.
Det vore bra med ett mindre café i kulturhuset.
Helgläger och filmmaraton.
Man måste kunna spela hög musik.
Bowling.

Allmänt om centrum från ungdomarna.
- Centrum är tråkigt.
- Vi går bara runt, sitter en stund och sen drar vi.
- Vi åker hellre till Tumba. Mer affärer och inomhus. Dessutom träffar man
andra ungdomar från andra delar av Botkyrka.
- På sommaren vill man vara ute.
- Fler samlingsytor. Soffor i solen och ett bord.
Vuxnas synpunkter och frågor.
- Centrum är ogästvänligt bl a för att solen har svårt att nå in.
- Något vatten i utomhusmiljön.
- Vad finns det för arkitektoniska planer.
- Man kan gräva ner Huddingevägen så kan man centrum på den soliga sidan med parkkänsla och torghandel.
- Ungdomarna skulle kunna få lära sig olika hantverk i Idéhuset.
- Träningsanläggning i centrum.
- En ”Dieselverkstad” som i Nacka centrum.
Peder Greitz, förvaltare Tullinge torg
- Vi vill att kulturhuset placeras vid västra parkeringen, men inget är klart.
- I samband med att man bygger den s k förbifart Tullinge så går det att
göra mer kring Huddingevägen.
- Vi skulle vilja göra en minigalleria vid Handelsbanken eller postens gamla lokaler.
- Träningslokal vore bra om vi fick hit.
Jens Sjöström, dialogforums ordf.
- Idéhuset finns med i både kommunens och centrums planer.
- Det ska bli en dialog med Tullingeborna om det när vi har ett förslag. Då
vi ska ta reda på om vi har tänkt rätt.
Jens Sjöström avslutade mötet
Jens tackade alla som kommit och caféägaren som låtit upp sin lokal för oss.
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