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Tumba dialogforum – Hur vill du utveckla Tuna?

Dag och tid

22 april kl. 18-20

Plats

Tumba kyrka

Närvarande

Ledamöter i
Medborgare
dialogforum
16 kvinnor, 10 män
Susanne Bali (S)
Yngve Jönsson (M) Övriga
Karin Ekeståhl (M) John Rawley, områdesutvecklare
Elsy Johansson (FP) Alexander Szögi, kommunikatör
Nirlep Singh (S)

Ej närvarande

Bo Jansson (V)
Berit Larsson (S)
Klas Olovsson (S)
Christel Kraupp (MP)
Helena Schemat (SD)
Sonia Rossi (BP)

Dialogmöte i Tumba kyrka med boende i bostadsområdet Tuna om hur service, gator och miljön kan utvecklas i området. På mötet hölls små gruppdiskussioner och en större gemensam diskussion.
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1. Susanne Bali (S) öppnar mötet
Susanne Bali (S), ordförande för Tumba dialogforum hälsar alla välkomna
och låter övriga närvarande politiker i Tumba dialogforum presentera sig i tur
och ordning.
John Rawley, områdesutvecklare i kommundelen Tumba berättar att förra dialogmötet som handlade om Tunas utveckling var 2009 där man bland annat
diskuterade behovet av mer fritidsaktiviteter för unga. Det var synpunkter
som senare utvecklades till Sven Tumbas park som bland annat är till för
spontanidrott
2. Tunas utveckling
John Rawley delar in medborgarna i mindre grupper som får i uppgift att diskutera vad som de tycker är bra med att bo i Tuna och hur de vill utveckla
området på sikt.
Efter de mindre gruppdiskussionerna fick de boende i Tuna redovisa sina
diskussioner för hela gruppen. De synpunkter och idéer som fördes fram
finns samlade nedan.
- Micke berättar att han trivs i Tuna och att de diskuterat höghusen som de
tycker måste fräschas till. De är mycket skräp i området som måste bort.
De gillar inte att friska träd rensats bort.
- Sopstationen vid Nackdala måste bort.
- Ingen förtätning av området.
- Det nya ungdomshuset är bra.
- Grönområdena är viktiga.
- Tuna centrum måste rustas upp.
- Det behövs mer polisiär närvaro i Tuna och Tumba.
- Vid punkthusen måste bilkörningen begränsas för det är mycket trafik där
nu.
- Den gamla fotbollsplanen ser hemsk ut.
- Vid Nackdala finns en stor parkering där det är mycket skräp.
- Skogen måste rensas från sly.
- Belysningen på vintern är dålig. Det beror på att de höga björkarna utmed
gatorna skymmer ljuset.
- Lekparksmiljön behöver rustas upp och anlägga en friggebod där leksaker
kan förvaras.
- Det behövs ett cykelhus där cyklar kan parkeras eftersom cykelförråden är
överfulla.
- Tuna centrum ser inte bra ut. Centrumägaren måste ta sitt ansvar.
- Det är dåliga kommunikationer till de norra kommundelarna.
- Det är svårt att komma fram med handikappmoped eftersom asfalten är
ojämn och trasig.
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- Det behövs bättre belysning mellan Tuna och sjukhuset eftersom det är
mörkt under vintern.
- Tuna saknar en Bankomat.
- Tumba kyrkas diakon berättar att kyrka fyller 40 år och att den ska repareras och rustas upp en del.
- Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen måste samarbeta om snöröjningen
på vintern.
- Avståndet mellan de farthinder som måste minskas. Ett lämpligt ställe för
ett till farthinder är vid Tunaskolans matsal.
- Vi önskar att lekparken på Botkyrka kommuns mark vid Övergårdsvägen 3
rustas upp. Det borde finnas en friggebod för förvaring av leksaker på samma
plats.
- Det behövs cykelhus i Tuna för avlasta de cykelförråd som finns idag.
- Tuna centrum måste rustas upp. Idag är det eftersatt.
Kommunen måste påverka centrumägaren att agera.
- Punkthusen i Tuna är väldigt slitna och måste rustas upp.
Exempelvis ny fasadmålning.
- Slutna fälla de fina träden i Tumba.
- Återvinningsstationen borde flyttas från Nackdalavägen.
- Rensa upp i skogen från sly och dylikt.
3. Avslutning.
Minnesanteckningarna skickas till samhällsbyggnadsnämnden samt
Botkyrkabyggen AB. Minnesanteckningarna läggs ut på Botkyrka kommuns
hemsida.
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