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Sammanfattning
Fittja dialogforum 21 februari handlade om temat: ”Hur vill du ha din nya park
i Fittja?”. Deltagarna fick tycka till om vad som är bra och vad som är dåligt i
parken i dag. Hur skulle de vilja ha Fittjahöjden i stället? Vad ska finnas där
för att de ska gå dit?
Flera förde fram att parken är nedgången och behöver fräschas upp. Något
behöver göras åt föreningslokalen. Belysningen behöver bli bättre, inte bara
längs vägarna. Man behöver se över träd och buskar, ansa, men inte ta bort allt.
Sikten genom parken behöver bli bättre. På önskelistan för den nya parken
fanns också bättre entréer på norra sidan, ett aktivitetshus, en plats för vuxna
där man kan fika, en grillplats med regnskydd och en förnyad lekplats.
Inledning av mötet
Adnan Issa, vice ordförande för Fittja dialogforum, inledde med att hälsa alla
välkomna och presenterade temat för mötet, nämligen upprustningen av
Fittjahöjden, parken bakom centrum.
Därefter följde en genomgång av processen som leddes av Maria Johansson
konsult och processledare, Lotta Magnuson från
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Parvaneh Sharafi, områdesutvecklare i
Fittja.
Under våren 2017 genomförs en serie dialoger kring upprustningen av parken,
dialogforummötet är en av dem. Maria Johansson och Lotta Magnuson
uppmanade intresserade att anmäla sig till en särskild arbetsgrupp som ska
fortsätta arbeta med parken. Arbetsgruppens första möte äger rum den 7 mars
kl. 18, på Medborgarkontoret i Fittja.
Fittjahöjden idag och behovet av upprustning
Lotta Magnuson om förutsättningarna i dag: Fittjahöjden har potential, men
parken är i stort behov av upprustning. Många fittjabor kan titta ut över platsen
från sin bostad. I parken finns många fina uppvuxna träd. Det finns en förskola
i parken som delar av de två parkrummen.
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Det finns flera anledningar till att parken ska upprustas. Genom den
exploatering som sker i området kommer förutsättningarna för platsen att
förändras. I anslutning till parken kommer bibliotek och konsthall att etablera
sig. Många upplever parken som smutsig och otillgänglig idag.
Ett politiskt antaget parkprogram sätter ramarna för parkers utveckling i
Botkyrka kommun, de ska t ex vara tillgängliga för alla.
Dialogerna som genomförs under våren 2017 kommer ligga till grund för det
fortsatta arbetet i arbetsgruppen. När dialogarbetet är klart tas ett program fram
och en landskapsarkitekt får i uppdrag att göra en fysisk gestaltning. Därefter
kontrolleras att förslaget är genomförbart och ryms inom projektets budget.
Planerad invigning för den nya parken är hösten 2019.
Deltagarnas åsikter om parken
Efter den inledande presentationen delades deltagarna in i två grupper och
dialogforums politiker formade en egen grupp. Alla grupper fick kartor där de
kunde markera vilka delar av parken som är bra i dag och vilka som är dåliga.
De fick också berätta vad de tycker ska finnas i den nya parken.
Fråga 1: Vad i parken är bra idag?
Grupp 1
- Inget är bra, det enda positiva är att huset ligger centralt. Men huset
behöver rivas, man behöver bygga nytt.
Grupp 2
- Parkens läge är bra.
- Lekplatsen är bra.
- Det är bra att det är grönt.
- Det är en mötesplats med möjlighet till olika aktiviteter.
- Det var bra förut när Fittjahöjden hade verksamhet.
- Platsen har en positiv historia.
Politikergruppen
- Ytan där basketplanen ligger är bra.
- Fotbollsplanen är bra, men behöver fräschas upp.
- Höjden är bra på vintern, eftersom man kan åka pulka där.
- Gungorna är bra, men de behöver också fräschas upp.
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Fråga 2: Vad är mindre bra i parken idag?
Grupp 1
- Huset! Det behöver byggas om.
- Man behöver ansa i det gröna, så att man ser in i parken. Som det är nu
är det otryggt för unga tjejer. Man bör dock inte ta bort buskarna helt.
- Det är dålig belysning och för många träd.
- Fotbollsplanen och lekplatsen behöver rustas upp.
- Skogen, där biblioteket och konsthallen ska vara, är nedgången.
Grupp 2
- Parken är dåligt underhållen, det är problem med skräp och råttor.
- Parken känns ”föräldralös”, någon måste ta hand om parken.
- Föreningslokalen är nedgången.
- Dålig belysning och för många träd.
- Fotbollsplatsen är i dåligt skick.
- Parken används på fel sätt, det förekommer brottsliga handlingar i
parken.
Politikergruppen
- Föreningslokalen behöver fräschas upp, liksom området runtomkring
den.
- Grönområdet behöver gallras. Man kan ta bort vissa träd, men inte alla.
- Från södra sidan finns två ingångar till parken, men från norra sidan
(Krögarvägen) saknas ”offentliga” ingångar. Det som finns är stigar.
Det ska kännas öppet och välkomnande!
Fråga 3: Hur skulle ni vilja ha Fittjahöjden i stället? Vad skulle finnas där
för att ni skulle gå dit?
Grupp 2
- ”Spontankonst”
- Konstgräsplan, istället för den grusplan som är nu.
- Bemannade verksamheter.
- Festlokal
- Sommar-, och vinterfestival
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-

Stadsodling
Kaffeservering
Kiosk, kanske i närheten av konsthallen.
Torg
En liten bassäng
Utegym
Pensionärsstråk
Lärande park
Förnya lekplatsen
Involvera civilsamhället för att ordna aktiviter och ta hand om skötsel.
Kan man involvera ungdomar för drift och underhåll?
Fler papperskorgar, gärna fina och vackra.

Politikergruppen
- Vi skulle vilja att parken blev en ”upplevelsepark” där såväl yngre och
äldre och yngre kan vistas (tänk Lida).
- Mer, belysning, rengöring och mer skötsel
- Uppfräschning av föreningsbyggnaderna
- Mer bänkar
- Grillplats
- Papperskorgar
Grupp 1
- Ny lekpark för de små.
- En plats för vuxna, där man kan fika.
- Mötesplats för vuxna vid biblioteket (bra om man slipper stå på gatan
och prata när man träffas)
- Mycket mer belysning! Det kan vara ”belysta stenar”, små lyktor osv.
Det är viktigt att det blir mysigt i hela parken, inte bara längs med
vägarna.
- Ta inte bort all skog!
- Ett aktivitetshus.
- Det ska vara lite mer som gamla Fittjahöjden.
- Grillplats med regnskydd. Det ska vara färgglatt, inte tråkigt!
- Linbanan ska vara kvar men fräschas upp.
- Ett öppet utekök, utan tak.
- Ett polishus.
- En skateboardbana.
- Det är viktigt med mycket färg, alla ska bli glada!
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Från flera grupper kom önskemål om toaletter.
Utvärdering av mötet
Deltagarna uppmanades till en muntlig utvärdering av mötet. Följande åsikter
fördes fram:
- Man borde upplysa boende vid Krögarvägen och Forvägen om vad som
är på gång, de är direkt berörda.
- Bra möte, jag ser fram emot att se vad det blir.
- Bra med dialog kring konkret fysisk planering. Jag har lärt mig om en
park som jag inte själv besöker.
- Ser mycket fram emot att följa vad det blir, även om jag numera bor i
Alby.
- Bra att alla får komma med åsikter.
- Intressant att det görs något i Fittja.
- Intressant att se hur det går till.
- Bra med utbyte av åsikter.
- Bra att vi samlas. Vi behöver dock samla fler människor, man behöver
arbeta mer uppsökande, skicka post, plinga på dörrar.
- Man behöver nå ut bättre, det här är en liten grupp.
- Hoppas att våra idéer kommer speglas i resultatet.
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