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Tumba dialogforum – Hur vill du utveckla Storvreten
Dag och tid

3 mars 2015 kl. 18.30

Plats

Storvretskolans matsal

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Sebastian Flygar, ordförande
(S)
Sinan Celepli (V)
Ufuk Sen (M)
Myrna Persson (MP)
Lisa Forssberg (S)

Ej närvarande

Medborgare
Tre kvinnor, tre män.
Övriga
Maria Lundh,
kommunikationsenheten
John Rawley, områdesutvecklare
Heidi Pintamo-Kenttälä

Therese Sallhed (S)
Dora Cruz (S)
Magdalena Jonsson (M)
Ullrika Ekengren (SD)
Merveille Fungula (KD)
Kenneth Spångberg (FP)

Minnesanteckningar från dialogmöte 3 mars 2015 på Storvretskolan om hur
området Storvreten kan bli bättre. Medborgarna fick möjlighet att tycka till
om bostäder, service och trafik. På mötet medverkade Heidi PintamoKenttälä som är utvecklingsledare för samhällsplanering hos kommunledningsförvaltningen. Hon berättade om hur områdets utveckling beskrivs i
kommunens nya översiktsplan.
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Medborgarna fick möjlighet att tycka till om Storvreten utifrån fyra olika
rubriker – platser jag helst undviker, underbara platser, detta saknar jag i
Storvreten, om jag fick bestämma.
Platser jag helst undviker:
- Gångvägar runt parken och även i parken på kvällstid.
- Området bakom skolan, området vid sidan av fotbollsplanen, området runt
pizzerian.
- En del tycker att Västra Storvreten är otryggt.
- Trafiken vid Storvretsvägen är riskfylld.
Underbara platser:
- Storvretsparken, fin stor park, dagtid som har många besökare, rent från
skräp.
- Området vid fotbollsplan, bra idrottsmöjligheter.
Detta saknar jag i Storvreten:
- Bra kollektivtrafik, b la till skolan och idrottshall.
- Belysning i Storvretsparken, vilket är på gång enligt John.
- Bättre belysning vid olika gångvägar som kan uppfattas otrygg.
- Sittplatser vid idrottsområdet såsom läktare och bänkar som generellt
saknas i hela området.
- Bättre skyltning till idrottspalats, Storvretskolan och badhuset, både bilväg
och gångväg.
- Fler parkeringsplatser vid idrottshuset vid stora arrangemang parkerar folk
på gatan istället.
- Ett större badhus, många åker till Tullinge och badar pga höga inträdesavgifter och trängsel i badhuset.
- Ny lekplats vid Harbro eller rusta upp befintliga lekplatser.
- Bättre kopplingar till Harbrovägen dvs gångvägar och vägar.
- Ett eget centrum med fler mötesplatser och service som tex frisör, livsmedel, sportcenter.
- Hinder på vägarna för att sänka hastighet.
- Förbättra stigarna med trappa ner mot Willys/Coop mm.
Om jag fick bestämma:
- Fräscha upp området, för mycket betong.
- Ett eget centrum.
- Skapa fler mötesplatser, bibliotek, klubbhus, föreningshus.
- Nyttja utomhusparken mer, ute-bio sommartid.
- Vid renovering av miljonprogrammet, anlita en del av arbetsstyrkan genom
att involvera Storvretens ungdomar.
- Café som kopplas till park och bad.
- Göra om fotbollsplanen till två 11-mannaplaner genom att vända på
planerna och sätta läktare i mitten.
- Fräscha upp tennisplanen.
- Skolgården skulle rustas upp och bygga en scen på baksidan av skolan.
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Avslutning
Minnesanteckningarna skickas till Heidi Pintamo-Kenttälä, utvecklingsledare
för samhällsutveckling hos kommunledningsförvaltningen.
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