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Referens

Charlotte Rydberg

Kvällspromenad i Alby med politiker
Dag och tid

Torsdag 18 maj kl. 18-20

Plats

Promenad med utgångspunkt från Albys hjärta

Närvarande

Politiker:
Shakhlo Altieva (MP),
Ordförande
Diana Hildingsson (S)
Sikander Butt (S)
Urban Koistinen (S)
Marit Normasdotter (V)

Medborgare: 33 personer, varav 1
man och 32 kvinnor

Tjänstepersoner:
Dennis Latifi,
Områdesutvecklare
Charlotte Rydberg,
kommunikatör
Ej närvarande

Milojka Vratonjic (S)
Stefan Eriksson (S)
Anders Thorén (TuP)
Mehmet Kulbay (M)
David Abid (M)
Per Ahlin (SD)

Sammanfattning
Temat för Alby dialogforums kvällspromenad med nattvandrare och allmänhet
i Alby var hur vi tillsammans kan göra Alby till en tryggare och trevligare
kommundel. Frågor som fördes fram under vandringen rörde bland annat vad
som ska hända framöver med kommunala lokaler som står tomma. Det kom
även fram flera önskemål om förbättringar i utemiljön, t ex en dusch vid bassängen i Grindtorpsparken, reparation av trasiga lyktor längs en gångväg och
bättre renhållning i skogen nedanför Grindtorpsparken.

1 [3]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

MINNESANTECKNINGAR
2017-03-16

Minnesanteckningar
Vandringen utgick från Albys hjärta, genom tunnelbanan upp till Albyberget,
förbi Tingstorget, Grindtorpsparken (Sångfågeln) och Grindtorpsskolan och
tillbaka.
Synpunkter som framfördes i samband med kvällspromenaden:
Det finns mycket information samlat här i gruppen. Hur kan vi [som medborgare] påverka via dialogforum?
Shakhlo Altieva: Efter varje dialogforum sammanställs synpunkterna som har
kommit in. Vi skickar synpunkter vidare till nämnder och förvaltningar. Vi tar
dem också vidare in i våra partiorganisationer. När nämnder och förvaltningar
har tagit upp synpunkterna vi skickat vidare så publiceras svaren på Alby dialogforums sida på botkyrka.se/albydialogforum
Synpunkter till kommunens synpunktshantering:
- Det saknas en dusch vid bassängen i Grindtorpsparken (Sångfågeln).
- Det är mörkt på slingriga vägen från Subtopia upp till Svalan, många
lyktor där behöver repareras.
- Det är skräpigt i skogen nedanför Grindtorpsskolan.
Fråga till samhällsbyggnadsförvaltningen alternativt samhällsbyggnadsnämnden:
- Finns det några planer för parkeringen mellan bostadsrättshusen och
Subtopia (vid äldreboendet)?
Frågor till tekniska nämnden och utbildningsnämnden:
- Vad händer med förskolan Örnen nu när Tranan är invigd?
- Hur länge ska förskolepaviljongerna vid Albyskolan stå tomma?
- När ska Måsen rivas? Det blir lätt ett tillhåll när det står tomt.
- Grindtorpsskolans skolgård är alldeles för liten. Förskolans placering
gör att gården är ”inklämd” på skolans tomt.
Frågor till tekniska nämnden:
- Vad finns för planer för Alby gård nu när Socialförvaltningen har lämnat?
- Vad är status på dagvattenprojektet? Hur ser tidplanen ut?
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Synpunkt till kultur- och fritidsförvaltningen alternativt kultur- och fritidsnämnden:
- Det finns ett konstverk i grå betong i korsningen Albyvägen/Hågelbyvägen som folk upplever som stötande.
Synpunkt till vård- och omsorgsnämnden:
- Det saknas aktiviteter för pensionärer i Alby. I Tumba finns exempelvis
Mötesplats Grödinge. Hur kan kommunen stötta aktiviteter för äldre i
Alby?
Det är en del problem med buskörning med moped, fyrhjuling och bilar på
gångvägar i Alby.
Marit Normasdotter: Det är viktigt att anmäla buskörning till Polisen. Man kan
ringa 114 14.
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