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och verksamheter samlas för att diskutera tryggheten i området och uttrycka
synpunkter/önskemål om förändringar.
Anna Götzlinger från stadsmuseet, fortsatte och berättade om
Lagersbergs historia.
Det finns kartor från 1640-talet där det står att nuvarande Lagersberg hette
Hunsta gård. Hur kom det sig då att det blev Lagersberg? Erik Lagerqvist,
som i mitten av 1600-talet blev Eskilstuna första borgmästare fick gården
som tack för allt han gjorde. Hans barnbarn började kalla gården Lagersberg
efter morfars efternamn Lagerqvist.
I slutet av 1800-talet köptes Lagersbergs herrgård av Sven Persson från
Skåne.
Eskilstuna växte snabbt och i mitten av 1940-talet lägger Sven Perssons barn
ner jordbruket och börjar förhandla med Eskilstuna stad om att sälja
jordbruksmarken till staden. Inte förr än i början av 1960- talet kommer man
överens och kommunen köper Lagersbergs jordbruksmark. Där byggs
bostadsområdena Lagersberg och Råbergstorp. Det byggdes 3-4 våningshus
med putsade fasader och bra planering av lägenheter. Gårdarna var mycket
välplanerade och från början fanns där syrener, tulpaner och mycket rosor
som i dag är borta. Man trafikseparerade gång och cykelvägar med
bilvägarna. Boende upplever att just det är bra med området och att det känns
tryggt. Det som kan kännas obehagligt i området är de tunnlar som finns
under bilvägarna.
I undersökningar som gjordes under 1970-talet visade det sig att många
trivdes i området. Det man klagade på var den bristfälliga servicen.
Skola och äldreboende fanns numera men inga affärer, fritidsgårdar eller
annan samhällsservice. Det skulle ha byggts i det stora området StenbyLöppinge som planerades som fortsättning på Råbergstorp-Lagersberg men
som aldrig blev av. I slutet av 1970-talet byggdes biblioteket och
fritidsgården. Även om de flesta trivs bra är det inte bara idyll. Det finns
också sådant som skapar otrivsel och konflikter till exempel tvättstugorna
och hur det hanteras. Det finns också en del klotter som ändå
kommunfastigheter arbetar med att sanera bort inom 24 timmar.
Thomas Bergqvist fortsatte och pratade om trygghet och säkerhet, samt vad
en trygghetsvandring innebär.
Under vandringen tittar vi på saker som kan bli bättre i området så vi känner
oss tryggare. Bland annat, hur ser det 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
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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.
Elin Johansson visade på statistik utifrån anmälda brott.
När det gäller anmälda brott utifrån tillgrepp och skadegörelser så har
anmälningarna minskat från 156 anmälda brott 2008, 126 st 2008 och 2012
var det 87 anmälda brott. Anmälningarna har mestadels kommit ifrån Ica
Stenby och från skolan. 2008 kom det 57 anmälningar från skolan men har
minskat betydligt fram tom 2012.
Anmälda våldsbrott har däremot ökat något från 2008 då det var 48
anmälningar, 2010 77 st och 2012 87 anmälda brott. Viktigt att nämna är att
anmälningarna gäller våldsbrott begångna såväl inomhus som utomhus. Efter
vidare forskning kring ökningen som varit från 2008 till 2012 så visade det
sig att ökningen till stor del beror på att flera brott begicks på/anmäldes från
samma adresser under tidsperioden. Polisen menar att man är mer benägen i
dag att anmäla brott inom familjen, men även överlag, än det var för några år
sedan.
Trafikbrotten som innefattar, olovlig körning, rattfylleri, smitning samt
parkeringsskador har också de anmälningarna ökat något från 24
anmälningar 2008, 43 st 2010 samt 31 st 2012. De flesta anmälningarna
kommer från Gillbergavägen. Gillbergavägen är en lång väg som löper
genom flera områden, inte bara Lagerbergsberg. Alla trafikbrott längs med
Gillbergavägen har samlats till en ”samlingspunkt” i HOBIT och denna
punkt har olyckligtvis hamnat i Lagersberg. Siffrorna kan därför vara
missvisande då antalet trafikbrott i Lagersberg till stor del beror på antalet
anmälda brott från just Gillbergavägen.
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n 10 – 16

n fungerar
inte där
Det står en
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där elkablar
sticker ut,
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vara farliga
för barn
framförallt.
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m in i
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åtgärda

igheter

Det behöver
åtgärdas

Kommunen

Övrigt: Det pågår en omfattande renovering från kommunfastigheter, av alla
fastigheter och lägenheter, därför fanns det ingen anledning att vandra inne
på gårdarna då det för tillfället var rätt rörigt och stökigt med det arbetet som
pågår. Generellt i området så växer träd för fönster så det behöver ses över.
En del hyresgäster pratar om att hundar skapar otrygghet, då en del använder
hundar som ”vapen”. Det finns en hundgård vid Borgmästargatan 16. Det
vore bra om man hade en allmän diskussion med berörda, kring hundar och
vilket ansvar man har som hundägare.
Deltagarnas tankar och synpunkter efter vandringen;
Positivt! En kort vandring då det finns mycket mer att titta på. Viktigt med
planen som samlingspunkt. Tycker att det mesta är bra! Givande med
synpunkter från deltagarna, framförallt från boende i området. Positivt! Mina
fördomar rubbades då jag kom hit. En av de vandringar som varit bra
överlag. Intressant med så många som har deltagit. Bra engagemang! Mycket
positivt! Mycket grönt och fint område. Jag var boende här för 10 år sedan
och får positiva vibbar, främst att det finns samlingspunkter. Bodde här då
det var nytt, men det har blivit mer och mer positivt här. Vill gärna vara med
i höst. Rätt så bra! Biltrafiken är oroande.
Det är ett fint område! Ä det inte större grejor än det som kommit fram under
vandringen, så är det en mycket bra plats att vara på. Under vandringen var
det mycket folk i rörelse, det skapar trygghet.
Vid uppföljningen i höst så kommer det att vara upplyst i området.
Vandringen var kort, hade förväntat mig längre vandring. Det är grönt och
fint i området men det krävs en mänsklig närvaro och att det blir tydligt då
någon inte ser efter den fysiska miljön. På ett ställe var gräset nerklippt och
fint men sen på andra sidan var gräset inte nerklippt och det såg inte lika
trevligt ut. Jag vill gärna ha mer plantering i området! Jättefint! Upplever att
det är bra och lugnt, inget stökigt område.
Jag har blivit inspirerad, vi ska göra samma sak i Strängnäs ( polisen från
Strängnäs). Jätteintressant att få vara med, trevlig och givande upplevelse.
Hur kommer det se ut i vinter?
Bra vandring! Jag har sett lite klotter vid lekplatserna men trevlig område.
Trevligt att få träffa polisen så här. Bra vandring! Mycket fint! Jag har bara
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en bra upplevelse. Positivt! Tryggt och bra! Vandringen har varit bra och
intressant!
Thomas poängterade att ett flöde av människor skapar trygghet.
Han påminde också om att i fall det är något man vill ha åtgärdat, som vi inte
tittade på under vandringen, så kan man ta kontakt direkt med den
personen/verksamheten som ansvarar för den ev åtgärden. Det kan oftast
vara lättare att ta kontakt, då man fått ett ansikte och ett namn på personen,
som deltagit på vandringen.
Eva informerade om att anteckningarna skickas ut till alla som deltagit på
vandringen, och som lämnat sina kontaktuppgifter. Anteckningarna skickas
också till berörda nämnder för kännedom.
En uppföljningsvandring är inplanerad i höst, den 14 november, då en
inbjudan kommer att gå ut.

Vid pennan
Eva Carlsson
Samordnare/utvecklare brotts- och drogförebyggande arbetet
Kommunledningskontoret/Trygga Eskilstuna
Eskilstuna kommun
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