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Anteckningar från trygghetsvandringen i Myrtorp
Närvarande: Representanter från hyresgästföreningen, kommunens
gatuenhet, Pagoden, väktare i området, moderaterna, sverigedemokraterna
samt 8 boende i området.
Firat Nemrud från hyresgästföreningen hälsade alla välkomna till Myrtorp
och till hyresgästföreningens lokal. Firta informerade om att
trygghetsvandringen sker i samverkan mellan hyresgästföreningen och
Trygga Eskilstuna.
Eva Carlsson, samordnare för Trygga Eskilstuna och för
trygghetsvandringarna informerade om att det har genomförts ett stort antal
vandringar i olika områden och de har stor betydelse i det trygghetsskapande
arbetet.
Anna Götzlinger, stadsantikvarie från stadsmuseet fortsatte och presenterade
Myrtorps historia. Genom att få veta om sitt områdes historia så kan man
som boende ”känna” ännu mer för området man bor i.
Namnet Myrtorp kommer ifrån namnet ”Myrtorpet” som i början av 1900talet var ett hus/plats i området. Man tänkte från början att det skulle byggas
”egna hem” (liknande Västermalam) men man ändrade sig och det blev i
stället lite större hus då det var ont om bostäder.
Det var vid den här tidpunkten samma arkitekt som ritade Fröslunda centrum
och punkthusen intill centrum Man kan se lite likheter mellan fastigheterna
som byggdes.
1957 så var husen putsade och vita och man ville att alla skulle ha nära till
grönska. Man planerade också fler flerfamiljshus.
Det ser i dag till stor del ut som man tänkte sig från början men med en
annan färgsättning.
Thomas Bergqvist, kommunpolisgruppchef pratade sen om vad trygghet och
säkerhet kan vara för olika människor.
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Han menar att polisen inte klarar av säkerhet och ordning själva utan behöver
samverkan med andra aktörer samt hjälp från allmänheten.
Thomas fortsatte att prata om trygghet och säkerhet och om hur
trygghetsvandringen skulle gå till. Att vi skulle titta på saker som kan bli
bättre i området så vi känner oss tryggare. Bland annat, hur det ser ut med
belysning, träd och sly? Finns skadegörelse, klotter? Hur är det med
trafiksituationen, skyltar? Är det trivsam och hur är skötseln överlag i
området?
Det är bättre att jobba med människors otrygghet i stället för att förebygga
brott men när man jobbar med trygghetsskapande så blir det oftast också
brottsförebyggande. Det är framförallt viktigt att jobba med människors
omotiverade rädsla. Det är sunt (bra) att vara otrygg vid platser som är
osäkra, däremot inte på platser som är säkra. Det är osunt (dåligt) att vara
trygg på platser som är osäkra, däremot är det sunt att vara trygg på platser
som är säkra.
Det är några saker som måste finnas med för att ett brott ska ske. En
motiverad gärningsman, ett attraktivt objekt (exempelvis pengar el cykel),
samt en avsaknad av kontroll (exempelvis avsaknad av kameraövervakning
eller vakter/polis). Det svåraste att jobba med är att motivera
gärningsmannen att inte begå brott, de andra två är lättare att förändra och
påverka.
När det gäller brottslighet i området så har det unders det senast året kommit
in 50 anmälningar till polisen och som är väldigt få i förhållande till andra
områden. Anmälningarna handlar om både hot, stöld, våld, skadegörelse
samt sexuella övergrepp.
Om man ser enbart på de anmälda våldsbrotten så har antalet anmälningar
gått ner från 12 stycken (2011-12) till 4 (2012-13) till 3 (2013-14).
När det gäller tillgrepp så var det 30 anmälningar (2011-12), 33 anmälningar
(2012-13) och 29 anmälningar (2013-14. De anmälningarna kommer
mestadels från flerfamiljshusen samt från näringsidkare i området, då det
främst handlar om snatteri.
Skadegörelse-anmälningar så har det senaste året kommit in 4 anmälningar,
året innan 17 och året innan det 8 anmälningar.
Man menar både från polisen och upplevelsen från boende i området att det
sker mer på andra sidan av Gillbergavägen (västermalm och
Fröslundaområdet)
Man upplever en del otrygghet i området på grund av bland annat att, dörrar
ställs upp, källardörrar är uppbrutna, grovsopor ställs ut vid sidan av
soptunnorna.
Vi beslutade tillsammans vilken väg vi skulle göra trygghetsvandringen och
en representant från hyresgästföreningen tog täten och ledde oss andra.
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Område

Postadress

Problem

Esbjersgatan
3, utanför
hyresgästfören
ingens lokal.

Plattor
som
saknas.
Belysnin
gen är
svag då
det är
mörkt
ute.

Mellan
Esbjersgatan
och
Gillbergaväge
n, vid
pizzerian.

Här
fanns det
klotter på
fasadens
gavel
(Gillberg
av. 50).
Belysnin
gen fel
då den
pekar
neråt.
Fasaden
där
pizzerian
ligger är
trasig
och även
klotter på
bänken
som står
vid
gaveln
av huset

Besöksadress

Telefon, växel

Åtgärd
De flesta
upplevde att
platsen
kändes
trygg.
Belysningen
skulle kunna
ses över
samt att laga
plattorna
som var
trasiga
Ta bort
klottret!
Klotter
skapar ofta
otrygghet
och en
känsla av
missförhålla
nde.
Se över och
byt
belysning så
den hellre
lyser på
trädet.
Pagoden och
gatuenheten
uppmanade
alla att göra
en
felanmälan
till ansvarig
fastighetsäg
are. Om
man är
osäker vem
som äger
fastigheten/
marken så
kan
manalltid
skicka
felanmälan
Fax

016-710 10 00
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I början av
Gillbergaväge
n,
återvinningsst
ationen.
Gillbergaväge
n 52

Vad var
det här,
klotter,
skräpigt?
Problem
med
grovsopo
r som
ställs vid
sidan av
soptunno
rna
utanför.
Mycket
fimpar
slängs
utanför
som
skapar
otrivsel.

Belysnin
gen här
är skymd
Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

till
stadsbyggna
d och även
till den
anmälningsa
ppman kan
ladda ner.
Stadsbyggna
d skickar
alltid
anmälan
vidare till
ansvarig
fastighetsäg
are.
Väktare
anmäler det
de ser till
fastighetsäg
are
Pagoden kör
iväg
grovsopor 2
ggr/v men
det verkar
inte vara
tillräckligt.

FTI är
ansvarig för
själva
återvinningsst
ationen.
Pagoden och
kommunens
gatuenhet.

Här plockar
för tillfället
boende upp
fimparna.
Här
uppmanar
Pagoden att
man ringer
felanmälan
så ska
fastighetssk
ötare
komma och
plocka upp.
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av träd

Hela
Gillbergaväge
n

Mycket
hög
hastighet
!

Gillbergaväge
n 54-56 vid
”grillplatsen”

Frågan
ställdes
vad som
var
meninge
n med
platsen?
Det ska
vara en
trivsam
plats där
boende
kan
samlas
och
grilla.
Här ska
det tas
bort
sandlådo
r och
lägga
plattor.
En ny
lekplats
ska
ordnas
vid

Hela
Stavangergata
n och vid
Esbjergsgatan
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Telefon, växel

Ansa trädet
så
belysningen
kommer
fram. Här
togs beslut
på plats att
Pagoden
tillåter
kommunens
gatuenhet att
ansa bort
trädet.
Polisen tar
till sig och
kan utföra
någon extra
fartkontroll
här.
Här finns
planer från
Pagoden att
ordna till
platsen med
nya
sittplatser
och göra det
”trevligare”.

Planering
pågår här.

Fax
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stavanger
gatan 3.
Bra
lekplats
men det
är skumt
då
buskagen
mittemot
lekplatse
n är för
tät och
belysnin
gen är
dålig

Den befintliga
lekplatsen
mellan
Gillbergaväge
ns fastigheter
och
Esbjergsgatan
s.

Hela
Mossvägen
(hit gick vi
aldrig under
vandringen
men
synpunkter
ville läggas
fram)

Skymd
belysnin
g och
mycket
sly samt
en del
klotter!
Gamla
träd.
Rötter
växer
upp
genom
asfalten

Buskagen
behöver
ansas.
Belysningen
bör ses över.
Gatuenheten
informerade
att man
planerar att
byta ut
belysning på
många
platser men
osäkert när
det sker just
här.
Se över
belysnigen.
Ansa sly
samt sanera
bort klotter

Kommunen

Pagoden,
kommunfastig
heter och
kommunen!

Övrig information som kom fram:
Jim Eriksson från Stadsbyggnad informerade om att ”barnkanalen” hade
visat från Stavangergatan där ny asfalt läggs för tillfället. Kul!
Stadsbyggnad ansvarar för 22 000 belysningsstolpar, 45 mil gator, 20 mil
cykelväg.
Boende och representanter från området tycker det är viktigt att även kolla
vad som behöver åtgärdas på andra sidan vägen och framförallt vid
Mossvägen (se sista rutan och åtgärder).
Deltagarnas synpunkter efter vandringen:
Trevlig sällskap! Bra att se saker som kan lösas. Området är lugnt! Bra för
det mest! Nöjd! Om alla samverkan kan det bli bra! Alla ansvarar för
tryggheten! Bra att lära sig något mytt! Bra respons på respektiva ansvariga.
Bra att det finns fler som lägger märke till samma saker. Vi som polis tar
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med oss bland annat trafiksituationen. Värdefullt! Lärorikt och skönt att man
kan samverkan i området. Kul att se det fungerar! Samma utmaningar som
tidigare vandringar, belysning, häckar, sly! Bra att träffas flera! Jag har fått
nya upplysningar! Pagodens ansvarige är i Myrtorp 3-4 ggr/v. Intressant med
historiken om området även att få kännedom om väktarens uppgift. Alla ska
veta att väktaren är ute 4 ggr/v i området! Känner mig trygg här! Bra! Kul att
träffa engagerade hyresgäster! Viktigt at det händer saker så inte förtroende
tappas. Skulle kunna tänka mig att bo här.
Jag såg en del som vi på stadsbyggnad ska fösöka ordna inom den närmaste
tiden.
Thomas och Eva tackade alla för engagemanget och synpunkterna som
kommit fram. Anteckningar skickas till de som vill ha samt att de läggs upp
på Trygga Eskilstunas hemisda, www.eskilstuna.se/tryggaeskilstuna samt att
de skickas till ansvariga och berörda nämnder.
En uppföljning kommer att ske oktober-november då inbjudan skickas ut.
Eva Carlsson, samordnare för Trygga Eskilstuna.
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