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Närvarande

Jens Sjöström (S), ordförande
Elisabeth Nobuoka NorBoende i Tullinge
din(MP), vice ordförande
46 personer
Inga-Lill Strömqvist (S)
27 kvinnor
Samira Österberg (V)
19 män
Stefan Dayne (KD)
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Sven-Gunnar Kurkson (S)
Anna-Marie Carlsson (M)
Lena Ingren (S)
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.
Planeringsarbetet med Idéhuset är igång och kommunen återkommer i en dialog med Tullingeborna för att höra om vi har tänkt rätt när det gäller placering och innehåll.
Därefter presenterade sig dialogforums ledamöter. Jens lämnade över ordet
till Peder Greitz, förvaltare för Tullinge Torg.
Peder Greitz förvaltare Tullinge torg
Vi vill utveckla centrum så att det blir trevligt. 2009 övertog vi centrum efter
HSB och i år tog vi över förvaltningen. Vi har då passat på att byta entreprenörer.
Långsiktigt vill vi öppna upp åt andra hållet, åt sydsidan av centrum.
I samband med att vi bygger Idéhuset ska vi bygga om utemiljön.
Hittills har vi bl a bytt bänkar och papperskorgar.
Vi jobbar också med att få en bra butiksmix så att det blir ett attraktivt centrum.

BOTKYRKA KOMMUN
Serviceförvaltningen
Områdesenheten

MINNESANTECKNINGAR
2012-04-23

När posten flyttar frigörs en hel del affärsyta som bl a gör att vi kan öppna
centrum åt andra hållet. Vi skulle gärna vilja ha apotek och vinbutik.
Frågestund
- Vem sköter snöröjningen?
P: Företaget heter Balder och han var i centrum och tittade nästan varje dag.
- Men det fungerade inte så bra. Har ni på Tulia funderat på hur ni ska lösa
problemet framöver?
P: Vi tänker behålla de. Annars måste man lära upp den nya igen.
- Det vore bra om man samordnade snöröjningen med angränsande fastighetsägare. På kommunens hemsida finns fastighetskarta.
- Det är mycket glassplitter i hyreshuset plan 2. En lysknapp var trasig i en
månad och porten slår inte igen utan står öppen hela nätterna.
- P: Tulia sköter våning 1 och 2. Fastighetsskötaren är där varje måndag,
ondag och fredag. Efter 3 maj ska det bli bättre samordning mellan HSB
och Tulia. Dessutom diskuterar vi med Kultur- och fritidsförvaltningen i
kommunen om att ta över kyrkans gamla lokaler.
- Det skulle vara trevligt med mer blommor och bänkar i centrum.
- Vad tänker ni göra åt alla potthål.
- P: Det kommer att par duktiga killar från Järna och de har sagt att det tar
tre veckor att ordna potthålen.
- J: Det finns många potthål nu efter vintern, inte bara i centrum. Kommunen har lagt 5 nya miljoner kronor per år i två år för vägunderhåll där
bl a potthål ingår. Dessutom täckte vi upp med extra medel för den dyra
snöröjningen för att detta inte skulle belasta vägunderhållet i övrigt.. Sen
kommer man att göra en långsiktig plan på hur man ska förbättra de vägar
vi har i Tullinge som till stor del består av sommarstuguvägar.
- Det skulle behövas nya färger i centrum, en ny ljus stenläggning en
klocka och en annonstavla.
- Centrum är inte trevligt. Taket gör det mörkt.
- Man kunde ha vajrar med lampor som hänger över centrum.
- Den första tunneln finns det ingen belysning.
Grupparbete

Vi delade upp oss i 13 grupper och diskuterade förbättringar i centrum. Här
är resultatet.
Grupp 1:
• Glasa in centrum
Grupp 2:
• Ställ Idéhuset vid lilla parkeringen.
• Fler infartsparkeringer.
• Två utgångar till pendeltågen.(En motion är lagd i Landstinget om
detta)
Grupp 3:
• Det samlas ungdomar under tunneln och gör ”jävelskap” när folk
går förbi.
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Det ska vara trevligt att gå i centrum.

Grupp 4:
• Det är viktigt med gott samarbete mellan centrum och biblioteket.
• Hoppas att man använder sig av konstutsmyckningspotten när man
bygger nytt. Det skulle behövas konst i centrum.
Grupp 5
• Idéhuset är bra så att centrum har liv dygnet runt.
• När byggs förbifarten. (Vet inte. Del 1 fram till Riksten ska stå klart
2016)
• Nattvandringar borde organiseras. (Föräldrar i Banslättsskolan går
på fredagar) (En ny grupp med nattvandrare ska startas under hosten
i Parkhem. Sekr anm)
Grupp 6
• Det borde finnas vakter i centrum så man kan känna sig trygg.
• Skoaffär.
• Stuprännan vi Film o Spel är trasig.
Grupp 7
• Idéhuset ska ligga på Sunnanvägen.
• Centrum behöver mer grönt, bänkar och blommor. Park/torg.
Grupp 8
• Torgförsäljning vore trevligt.
• Kyrkans lokal borde kunna vara samlingslokal.
• Bio i Falkbergsskolan
Grupp 9:
• Utegym ovanför Kvällsvägen på fotbollsplanen som ingen använder.
Grupp 10:
• Polisen ska patrullera i Tullinge centrum
Grupp 11
• Parkeringshus på höjden.
• Idehus vid östra parkeringen.
• Mer ljus i centrum.
Grupp 12
• Tänk på struktur och rum när man gör om torget. Gestaltning är viktigt. Fontän och skulpturer.
• Finns det inte lokaler idag som kan användas istället för att bygga ett
Idéhus. (Alby Fejm använder Falkbergsskolan)
• Inget hav av parkeringar. I så fall ihop med andra aktiviteter.
Grupp 13:
• Det ser förskräckligt ut i trappuppgångarna. Ger dåligt renommé.
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Man borde starta grannsamverkan.
Torghandeln får sopa upp efter sig själva.
Mycket mopeder och motorcyklar som kör i centrum.
Bygg om det finns behov. Infrastrukturen fungerar inte som det är
idag.
Det ska heta Tullinge centrum och inte Tullinge Torg.

Övrigt skrivet och inlämnat och som inte står med här ovan.
• Vinbutik.
• Bättre snöröjning
• Två utgångar från pendeltågsstationen
• Städa upp närområdet till centrum.
• Delikatessbutik
• Apotek
• Ledstång längs gångvägen mellan stationen och centrum samt till husen på andra sidan.
Jens Sjöström avslutade mötet
Jens tackade alla som kommit och caféägaren som låtit upp sin lokal för oss.
Vid pennan
Björn Adelly
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