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Tullinge Dialogforum – Ung, trygg och glad i Tullinge
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23 april kl. 19
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Tullinge fritidsklubb

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Hans Richardsson (S),
ordförande
Embla Holmlid Kolenda
(MP)
Anders Thorén (TuP)
Östen Granberg (SD)
Stefan Dayne (KD)
Anneli Ehn (M)
Lars Engström (M)
Inga-Lill Strömqvist (S)

Medborgare
12 män, 4 kvinnor
Övriga
Parvaneh Sharafi,
områdesutvecklare
Björn Adelly, områdesutvecklare
Alexander Szögi

Ej närvarande

Minnesanteckningar från dialogmöte på Tullinge fritidsgård med högstadieoch gymnasieungdomar. Mötet handlade om hur de unga upplever Tullinge
som plats att bo och växa upp på.
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Diskussionsövningen Byta stol
En diskussionsövning som går ut på att byta stol om man håller med ett påstående eller ej. De som byter stol får möjlighet att förklara varför de tycker
som de tycker.
"Jag gillar att bo i Tullinge"
- Det finns en massa saker som kan förbättras. Exempelvis gatubelysning.
Tullinge är inte perfekt.
- Det är bättre här än andra delar av Botkyrka.
- Jag bor inte i Tullinge men tycker att det verkar trevligt här.
"Jag kan tänka mig att bo i Tullinge som vuxen"
- Jag kan bo här som vuxen men det kan bli bättre.
- Det är mysigt här. Jag har haft en bra uppväxt här. Det är bra att växa upp
här.
- Det är lugnt här. Det händer inte lika mycket saker här som i Tumba. Enda
problemet signalfel.
- Jag ser sällan poliser i Tullinge, det är ett tecken på att det är lugnt.
- Jag gillar att bo i Tullinge. Jag gillar området för att det är lugnt och bra
kommunikationer. Det är viktigt att kunna ta sig till olika platser.
"Vi har för lite företag i Tullinge"
- I Skyttbrink finns många företag. Det räcker.
- Det är många småföretagare i Tullinge som inte anställer.
"Det finns vägar som jag undviker på kvällen"
- Belysningen är ett problem på kvällstid. Man håller sig till större gator som
är upplysta.
- Vi känner oss trygga i Tullinge. Man kommer sig runt utan att vara rädd för
något.
- På våren och sommaren är det mycket folk från andra ställen som kommer
hit och rånar folk.
- I Tullinge är det tryggt men inte i Flemmingsberg eller Alby.
"Jag känner mig alltid trygg ute när det är mörkt"
- På vissa ställen ser man inte människor så bra.
- Tullinge känns tryggt. Om det hade varit någon annanstans hade det kännts
annorlunda.
- Det känns inte tryggt när man går i Fittja mitt i natten. Men i Tullinge känns
det tryggt.
- Det beror på vilket område man befinner sig i.
- Gatubelysning spelar roll för trygghetskänslan.
- Jag blir skiträdd för bilar, mopeder och fyrhjulingar som kör fort.
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"Polisen är viktig för tryggheten"
- Det beror på situationen.
- Polisen behövs egentligen men jag tycker att många poliser beter sig konstigt. Dom stoppar en ganska ofta. En gång var jag inne i stan och blev stoppad av polisen som körde mig hela vägen till Jakobsberg och jag bor i Tullinge.
- Det är bra när man känner igen poliser och dem känner igen mig.
- Sveriges poliser och rättssystem är ett skämt.
- Poliser behövs men jag har ingen personlig relation till någon polis. Så jag
blir inte trygg av att se en polis.
- Jag följer polisen på Twitter.
- 95 procent av alla poliser i hela världen beter sig dumt.
"Skolan har bra lokaler"
- Jag har bara haft bra skollokaler.
- På Björkhagaskolan har de jättedåliga lokaler. Man fryser. Toaletterna är
hemska. Jag går gymnasiet i Liljeholmen som är jättebra.
- Falkbergaskolan har dåliga lokaler.
- Vi hade inget wifi på skolan. Det gick inte att använda Macbooks.
- När jag gick skolan så hade vi jättegamla datorer med Windows 98.
- Trädgårdstadsskolan har bra lokaler.
- Det är viktigt att ha personal på skolan som kan underhålla datorer och IT.
- Det är lika många som använder datorer för att plugga som de, som bara leker med datorerna på skoltid.
- Man borde blocka sidor som inte ska användas på skoltid ex. Facebook eller
liknande.
"Mina lyssnar på eleverna"
- Jag har sett en elev sparka på en lärare men det fick inga konsekvenser. Lärare får inte göra någonting.
- Förr i tiden hade lärare mer auktoritet. Det var bra.
- I min klass finns ingen respekt för lärare.
- Det är skillnad på när lärarna hör vad man säger och när de lyssnar på en.
- På min skola får vi ingen hjälp av lärarna. Man får ett papper och vill man
ha hjälp får man googla.
- Jag tycker att lärare inte ska vara för mycket kompisar med elever och det
funkar inte alltid.
- Lärare borde få möjlighet att straffa dåligt beteende från elever som inte har
respekt.

3 [4]

BOTKYRKA KOMMUN
Serviceförvaltningen

MINNESANTECKNINGAR
2015-03-03

Övriga synpunkter och frågor
- Det finns inte så många aktiviteter i Tullinge.
- Det borde finnas fler fotbollsplaner och bättre belysning vid fotbollsplanerna.
- Det bode finnas mer belysning vid Brantbrink.
- LAN är ett bra sätt att skapa mötesplatser utan alkohol.
- Ungdomsgården här behöver mer resurser till att arrangera exempelvis
paintball.
- Det behövs fler mötesplatser för konstnärligt skapande, exempelvis musik.
- Det vore bra att ha ett musikhus i Tulling med en musiklokal som man kan
boka.
- Centrum behöver rustas upp.
- Jag tycker att det är bra att rusta upp centrum men jag är emot idéhuset för
det är dyrt.
- Jag ser gärna ett större och bättre bibliotek i Tullinge.
- Det behövs en samlingsplats i Riksten.
- Bygg inte det kostar bara en massa pengar.
- Idéhuset skulle kunna vara en bra samlingsplats för oss när vi inte går till
fritidsgården.
- Fritidsgårdarna har olika målgrupper. I den här fritidsgården är det unga 1619 år som hänger. Det är inte bra att en del inte får komma hit. Vi behöver en
mötesplats för unga vuxna. Det vore bra.

Avslutning
Minnesanteckningarna används av Tullinge dialogforum i det fortsatt dialog
med unga i Tullinge.
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