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Anteckningar från trygghetsvandring i Lagersberg den 1 februari 2016
Närvarande: Stadsbyggnad (Linda Nilsson gatuavd, Jonas Grek parkavd,
Anna Bergfors Fall trafikavd), Kommunfastigheter (Rune ? Lena Jannering),
Socialtjänst (Kerstin Eriksson, Mimmi Vestanau, Sofia Eriksson, Jörgen
Broberg), Ung fritid (Angelica Ekström, Helena Olsson),
kommunledningskontoret (Irene Karlbom Häll Lars-projektet, Helena
Andersson Tsiamanis stadsdelsutveckling), Polisen (Peter Sigurd, Ruben
Höjer), Annelie Klavins Nyström (m) kommunalråd och ordförande i Trygga
Eskilstuna.
Thomas Bergqivst, kommunpolis och Eva Carlsson samordnare för Trygga
Eskilstuna (kommunledningskontoret).
Eva hälsade alla välkomna till Träffpunkten och berättade att det är tredje
vandringen som nu genomförs i Lagersberg. Den senaste var i maj 2013 med
en uppföljning sen på hösten.
Trygghetsvandringar är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet och en
demokrati i praktiken.
Thomas Bergqvist pratade sen om trygghet, att det kan betyda olika för olika
människor samt vad en trygghetsvandring är och hur den går till. Thomas
informerade dessutom om det medborgarlöfte som har skrivits fram av
polisen och som är riktat på Lagersberg. Kommunen är också involverade i
medborgarlöftet och ska skrivas under samtidigt som den kommande
samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. Beslut om det tas
den 11 februari då det är kommunfullmäktige.
Det som står i medborgarlöftet är; att polisen ska vara närvarande,
tillgängliga, synliga och närmare de boende i Lagerberg för att förebygga
riskfaktorer som lockar till att unga samlas till kriminalitet. Polisen
(tillsammans med socialtjänst) ska arbeta med individerna som samlas i
grupper och skapar otrygghet. Det ska genomföras en trygghetsvandring med
tillhörande två uppföljningar under 2016 samt en trygghetsvandring med
ungdomsperspektiv. Dessutom ska det genomföra två trygghetsforum i
området. Polis ska också genomföra trafikkontroller i området, genom
synlighet förebygga otillåten fordonstrafik och tillsammans med
stadsbyggnadsförvaltningen se över trafikskyltningen. Kommunen genom
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Ung Fritid ska arbeta för en öppen och lättillgänglig fritidsverksamhet som
ger unga stor möjlighet att själva påverka och möjliggöra meningsfull fritid i
området.
Medborgarlöftet följs upp i de trygghetsforum som ska hållas under året.
Thomas förmedlade också statistik på olika brott som skett i området
under 2015.
När det gäller Tillgrepp och skadegörelsebrott så har 80 anmälningar
inkommit under 2015, i jämförelse med 93 året innan.
När det gäller anmälda våldsbrott så har det kommit in 82 st 2015 och 66
2014, så här har det skett en rejäl ökning.
Narkotikabrott och anmälningar så kom det in 39 st 2015 och 22 året innan.
När det gäller narkotikabrott så är det polisen främst som gör de
anmälningarna själva och visar kanske mer på hur polisen jobbar. De övriga
brotten anmäler främst allmänheten och/eller personal.
Orsaken till de ökade tillgrepp och skadegörelsebrotten tror polisen handlar
om att unga tar sig in i fastigheter trots att det är låst och då genom att slå
sönder rutan. Det har till stor del att göra med att unga vill skapa respekt
gentemot äldre ungdomar för att ”ta en plats” i gänget. Det finns ett
”utanförskap” och många unga som vistas ute hellre än att vara hemma, då
många bor trångt.
Det beslutades vilka platser som vandringen skulle synliggöra.
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Vi samlades åter vid Träffpunkten för att sammanfatta och ge synpunkter på
vandringen som genomförts.
Det pratades kort om roller och vad och hur var och en kan/ska agera.
Fastighetsägare ska agera då en anmälan på skadegörelse har skett, eller om
fastighetsskötare ser det själva.
Securitas ska rondera varje kväll och natt (dock begränsat då de har andra
ställen att åka till). Securitas tittar på beståndet och vad som händer i
området.
Polisen ska patrullera i området till och från och då tita på vad folka gör i
området.
Tankar och synpunkter från var och en:
Trevlig att vara här på kvällen, måste också bearbeta det som jag har sett
under vandringen (parkavd), Roligt att vara här på kvällen, det har blivit
oerhört fint i området, jag tar med mig det som vi på gatuavd ansvarar för,
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anmäl gärna skador och defekter på www.eskilstuna.se/felanmalan eller ring
växeln och begär att komma till felanmälan (gatuavd).
Jag tar med mig det som berör trafiksituationen i området, vi kan göra en
mätning i området och ställa ut en radarvagn som kan användas i syfte att
mäta frekvensen av trafik och hastighet men som också kan bidra till att
trafikanter sänker hastigheten (trafikavd). Det sker en del vandalisering av
busskurer överlag och även då i Lagersberg. Det har dock från
gatuavdelningen satts upp en skyddsplast på väderskyddet vid kiosken vilket
har resulterat i färre antal skadegörelser. Plasten gör det svårt att slå sönder
glasen.
Trafikavdelningen kommer att fortsätta sätta upp glas i busskurerna då
människor upplever det som mindre otryggt. Tidigare hade man metall/plåt i
busskurerna men som många upplevde otryggt.
Det har blivit lugnare i området, upplever boende! Det är kul med
engagemanget som finns här! Jag ser fram emot ungdomsvandringen som
ska ske i området. Vi från socialtjänsten vill givetvis veta vilka ”de där unga”
som alla pratar om, är för några och lära känna dem.
Det är mycket knark i området och att det är väldigt unga personer som håller
på med det, hemskt!
Jag ser skillnaden på belysningen i Årby (som är mer ljus belysning då man
haft olika belysningsprojekt där) än här i Lagersberg.
Vi fortsätter med aktiviteter här i Träffpunkten! Hyresgästföreningen gör
mycket. Lilla fritidsgården har nu öppnat och är öppen på måndagar och
torsdagar. Kanske något för de unga som inte har någonstans att ta vägen,
som är för gamla för fritidsgården exempelvis.
Jag hoppas på ökad belysning mellan dagis och fritids så kanske vi skrämmer
bort de som utför oegentligheter och använder området som forum för
missbruk.
Det är klart att belysningen har stor betydelse för tryggheten.
Det är mörkt där jag bor (Borgmästaregatan 12).
Boende i området gör ett fantastiskt jobb med unga i åldern 10-12 år.
Jag vill tacka polisen för de insatser de har gjort och gör, med mer synlighet i
området, det har blivit lugnare!
Det är oftast boende själva i området som kör och parkerar olovligt, så det
borde vara enklare att kommunicera med dem så det upphör!
Det är oerhört häftigt att så många är här i kväll och som jobbar för samma
sak (k-fast). Hoppas vi kommer vidare med belysning m m…..
Det var jättespännande att få vara med, att få veta var ungdomarna vistas i
området, ska ta hem och samla alla intryck jag fått…. Kul att se hur en
vandring går till och ser fram emot att jobba vidare med de unga i området.
Thomas och Eva tackar alla för deltagandet och engagemanget!
Anteckningarna skickas ut till de som vill ha dem.
En uppföljningsvandring är inbokad till den 24 maj.(inbjudan kommer ut)
Vid pennan, Eva Carlsson, 073-950 67 70
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