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Tullinge Dialogforum – Utveckla Lida friluftsområde
Dag och tid

Måndag 1 oktober kl. 19.00 - 21-00.

Plats

Lida friluftsgård

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Jens Sjöström (s)
Lena Ingren (s)
Sven-Gunnar Kurksson (s)
Anders Thorén (tup)
Elisabeth Nobuoka Nordin
(mp)
Inga-Lill Strömqvist (s)
Anna-Marie Carlsson (m)
Samira Österberg (v)

Ej närvarande

Medborgare
10 män och åtta kvinnor
Övriga
Björn Adelly, områdesutvecklare
Botkyrka kommun
Alexander Szögi, kommunikatör
Botkyrka kommun
Leif Wallin, platschef
Lida Friluftsgård
Krister Kalte, VD
Upplev Botkyrka

Stefan Dayne (kd)
Helena Isaksson (tup)
Christina Lundgren (m)

Mötet handlade om utvecklingen av Lida friluftsområde under de kommande
åren sett till satsningen på Sthlm SkiCenter och anläggningen av en
skidtunnel i området.
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Dialogforumet inleds av ordförande Jens Sjöström (s) som berättar om syftet
med mötet och dialogforum i stort. Under inledningen görs även
en återkoppling från senaste dialogforumet 19 april. Förra dialogforumet
handlade om utvecklingen av Tullinge torg och centrum.
De främsta synpunkterna handlade om snöröjningen och att det är stökigt i
trappuppgångarna i centrum
Nytt idéhus
Kommunstyrelsen har fattat beslut om en arkitekttävling.
Kommunledningsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen har fått
i uppdrag att föra dialog om innehållet.
Ny markplanslokal
Det har tillkommit en ny markplanslokal i storleken 32 kvadratmeter där det
tidigare fanns en bakomat som blev stulen vid en så kallad ”smash and grab”.
Detta kommer att medföra att det tillkommer nya aktörer till Tullinge
centrum.
Ny kommunal anslagstavla
Det finns nu en ny kommunal anslagstavla i Tullinge centrum.
Gångtunneln
Det har monterats ny belysning som är mer stryktålig i gångtunneln.
Det har även genomförts en klottersanering i tunneln.
Infarten till Tullinge centrum
Infarten har breddats och refugen har tagits bort.
Renovering av trappuppgång
HSB ska bygga glasdörrar med ett bricksystem i trappuppgången så att
obehöriga inte kan komma in i bostadsdelen av centrum.
Underhåll av torget
HSB har handlat upp en ny entreprenör för att underhålla torget.
De har planterat blommor, beskurit träden, placerat ut nya bänkar och lackar
om äldre bänkar.
Snöröjning
Snöröjningen fortsätter att utföras av samma entreprenör som tidigare. Entreprenören kommer att få ta del av de synpunkter som funnits på snöröjningen.

2 [4]

BOTKYRKA KOMMUN
Serviceförvaltningen

MINNESANTECKNINGAR
2012-10-01

Lida friluftsområde
Leif Wallin, platschef hos Lida friluftsgård, berättar om områdets utveckling
historiskt, vilka förändringar som skett under de senaste åren och vad man
vill satsa på i fortsättningen. Bland annat finns planer för att satsa på bättre
parkeringsmöjligheter, bad, gym, fler vinteridrotter och större kapacitet för
konferenser.
Krister Kalte, VD för Upplev Botkyrka, berättar om projektet.
Idéen om en skidtunnel på Lida friluftsområde har funnits och utvecklats
sedan 2007. En förstudie har genomförts där utrymmet på marknaden utretts
och vilken miljöpåverkan en skidtunnel kan ha. Miljökonsekvensanalysen
visade på begränsade miljökonsekvenser av exploateringen eftersom tunneln
kommer att finnas under jord och därmed inte begränsa växtligheten eller
djuren i området. Under 2010 utvecklades en affärsplan där
marknadsundersökningen omfattade vasaloppdeltagare från
Mälardalsregionen om deras önskan om att nyttja en skidtunnel.
Undersökningen visade på en positiv inställning bland vasaloppsdeltagarna.
Även Svenska Skidförbundet har svarat att dem ser positivt på att kunna
nyttja anläggningen för träning året om.
Under 2012 har en projektchef rekryterats och 2013 kommer man att
arrangera investerarseminarium i syfte att hitta en entreprenör som är
intresserad av att driva verksamheten.
Gruppdiskussioner
Björn Adelly, områdesutvecklare för Tullinge hos Botkyrka kommun delar in
gruppen i mindre grupper om tre till fyra personer. Grupperna får tre frågor
att diskutera i cirka 30 minuter före diskussionen redovisas.
Frågeställning
- Vad har ni för synpunkter, tankar och idéer angående skidtunneln?
- Hur ska man utveckla Lida?
- Övriga synpunkter och idéer?
Samtliga grupper uttryckte en, i grunden, positiv syn på satsningen Sthlm
SkiCenter. Synpunkterna som redovisades handlande om tillgängliggörandet
av verksamheten, önskemål om aktiviteter och service, samt vad som är viktigast i den fortsatta utvecklingen av Lida friluftsområde.
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Tillgänglighet
Flera personer uttryckte att bussförbindelse med främst Tullinge station är
viktigt för att göra Lida friluftsområde mer tillgängligt och även lönsamt.
Busstrafiken kommer att bli en viktig fråga att lösa, särskilt helgtrafiken.
Det kommer också bli nödvändigt att öka kapaciteten för parkering och biltrafik – bland annat efterfrågas en utbyggnad av den västra infarten.
Det behövs en särskild sportlovssatsning för att tillgängliggöra Lida friluftsområde och vinteridrotter för unga i Botkyrka kommuns norra områden.
Vardagsmotionärer, barn, unga och familjers tillgång till träningstider måste
säkerställas. Därför är det viktigt med generösa öppettider.
Utbud
Flera förslag på nya aktiviteter på Lida friluftsområde framfördes under
mötet.
- Asfalterad rullskridskobana för sommarmotionärer.
- Båtuthyrning.
- Långfärdsskridskor.
- Pimpelfiske, plantera ädelfisk.
- Satsa på att utveckla friluftsbadet.
Utveckling
Grupperna uttryckte två åsikter om vad som är viktigt för Lidaområdets fortsatta utveckling. Att det viktigaste är att underhålla det som finns.
Samt att det är viktigt att prioritera hotellet och bastu/bad i anslutning till
sjön.
Avslutning
Ordförande Jens Sjöström (s) tackar för alla frågor och synpunkter.
Minnesanteckningarna skickas till Kultur- och fritidsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen, samt
Upplev Botkyrka AB. Minnesanteckningarna läggs ut på www.botkyrka.se.
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