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Tumba dialogforum – Trygghetsvandring och dialog med
unga
Dag och tid

10 oktober kl.18.30

Plats

Centrala Tumba

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Susanne Bali (S),
ordförande
Yngve Jönsson (M)
Nirlep Singh (S)
Karin Ekeståhl (M)
Berit Larsson (S)
Elsy Johansson (fp)

Ej närvarande

Medborgare
Fem kvinnor, en man
Övriga
John Rawley, områdesutvecklare
Alexander Szögi, kommunikatör

Ann-Marie Ogalde (MP)
Guillermo Ferrada (S)
Nooshi Dadgostar (V)

De politiska ledamötena i Tumba dialogforum ägnade ett dialogmöte åt att
trygghetsvandra i centrala Tumba och samtala med unga som befann sig i
centrum. Fokus för samtalen var fritidssysselsättning och de ungas upplevelse
av trygghet i Tumba under kvällstid.
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1. Trygghetsvandring och samtal med unga
Under trygghetsvandring möter politikerna flera unga på olika platser i
centrala Tumba.
En ung kille som befann sig vid busstorget som berättar att han ägnar sig åt
att spela musik på fritiden, säger att han inte tycker att Tumba saknar något
viktigt för hans del.
Vid busstorget fanns också en tjej som berättar att hon upplever otrygghet i
centrala Tumba på grund av att det ibland befinner sig berusade personer där.
Hon säger att de stora samlingarna av unga under kvällstid på olika platser i
centrala Tumba beror på att de saknas andra mötesplatser.
Utanför Tumbascenen möter trygghetsvandringen två tjejer i 17-års ålder.
De berättar att de ofta känner sig otrygga bakom Pressbyrån – Tumba torg.
För flera äldre tonåringar och unga vuxna behövs en mötesplats på kvällstid.
Den ena tjejen berättar att Tuna är ett tryggt område kvällstid – att det är en
annan stämning där än närmare centrum. Tjejerna är nära vänner och tycker
om att hänga och prata men de saknar en trevlig mötesplats som exempelvis
ett kvällsöppet café. De brukar promenera till Statoil och fika på kvällstid efter kl. 19.
Två unga tjejer i 18 årsåldern, en som arbetar och en som går på Tullinge
gymnasium, berättar att de vill att det ska finnas ett internetcafé i centrala
Tumba som har öppet längre än till kl. 21 på vardagar.
2. Summering och avslutning
Efter trygghetsvandringen återsamlas politikerna på medborgarkontoret i
Tumba centrum. Man diskuterar bland annat gruppen som enligt fritidsgårdarnas regler är för gamla för att egentligen få vistas på fritidsgårdarna.
Gruppen 16 år- och äldre är problematisk på så vis att dem som inte har någon sysselsättning eller några mötesplatser befinner sig i en riskzon där de
kan få sociala problem. Områdesutvecklaren för Tumba John Rawley berättar
att personalen på fritidsgårdarna försöker att vara flexibla om de märker att
en del personer behöver fritidsgården som en trygg mötesplats så länge
personen inte stör verksamheten. Men det är egentligen inte så det borde gå
till. Gruppen fortsätter att diskutera hur centrumägaren, föreningsliv och
kommunen skulle kunna samverka för att skapa mötesplatser för äldre
ton-åringar och unga vuxna på kvällstid som också kan användas för att fånga
upp ungas engagemang. Centrum skulle exempelvis kunna erbjuda en lokal
medans kommun och föreningsliv samverkar kring verksamheten.
Minnesanteckningarna skickas Botkyrka kommuns trygghetssamordnare,
samt kultur- och fritidsnämnden. Minnesanteckningarna läggs ut på
Botkyrka kommuns hemsida.
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