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Dag och tid
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Plats
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Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Nooshi Dragostar (V),
vice ordförande
Sonia Rossi (BP)
Yngve Jönsson (M)
Karin Ekeståhl (M)
Nirlep Singh (M)

Medborgare
10 män och sju kvinnor

Övriga
Beyron Ahxner,
trygghetssamordnare
John Rawley,
områdesutvecklare
Alexander Szögi,
kommunikatör
Ej närvarande

Maria Brodin (S)
Berit Larsson (S)
Guillernmo Ferrada (S)
Klara Soma (MP)
Heidi Henftling (FP)
Helena Schemat (SD)

Dialogforumet handlade om trygghetsfrågor i Tumba – upplevelsen av trygghet och
otrygghet, samt förslag till utvecklingen av Tumbas offentliga miljöer.
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1.
Nooshi Dragostar öppnar mötet

2.
Beyron Ahxner berättar om Botkyrka kommuns trygghetsarbete.

Beyron Ahxner berättar att man skiljer på begreppen trygghet och säkerhet.
Trygghet är en känsla medan säkerhet avser system och åtgärder för att höja
säkerhetsnivån. Exempelvis kan höjd säkerhet skapa otrivsel.
Trygghetsarbetet involverar flera kommunala verksamheter – skola, samhällsplanering, fritidsverksamhet och social omsorg.
3.
Gruppdiskussioner

Medborgare och politiker delas in i tre mindre grupper för att diskutera trygga
och otrygga platser i Tumba. Varje grupp får en karta som de kan markera med
klisterlappar i olika färger, röd lapp för otrygg, grön lapp för trygg med mera.
Grupperna redovisar sedan vad de har diskuterat.
-

Människor upplever delar av centrala Tumba som otrygga, de väljer att gå långa
omvägar för att känna sig tryggare.. Området runt kommunalhuset och Sven Tumbas
park är otryggt på grund av dålig belysning. En deltagare brukar välja att gå
Munkhättevägen och Tumbavägen till Tuna istället för den snabbaste vägen.

-

Klagomål på parkområdet mellan kommunalhuset och Xcenter. Området upplevs som
otryggt på grund av den dåliga sikten som orsakas av stora träd och för lite belysning.

-

Vid genomgången mellan Tumba torg och pendeltågsgången vistas ofta stora grupper
unga i olika åldrar. De unga röker, skräpar ner och väsnas. Det stör de boende runt
Tumba torg och skapar en otrygg miljö. Det har lett till konflikter mellan unga och de
boende.

-

Det är väldigt mycket glaskross kring busstorget, det är otryggt och kostsamt.

-

Tuna torg upplevs av flera som otryggt på grund av dålig belysning och

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

3 [3]

nedskräpning.
-

Gruppen Vänliga Vuxna Vandrare säger att många gång- och cyckeltunnlar i
Storvreten är mörka och otrygga.

Sammanfattningsvis: det finns åtskilliga platser där människor upplever otrygghet i Tumba.
Belysning och ungdomssamlingar är viktiga faktorer.
4.
Avslutning
Nooshi Dragostar tackar alla mötesdeltagare för ett bra möte. Minnesanteckningarna skickas
till samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden, samt läggs ut på Botkyrka kommuns
hemsida.

