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Deltagande:
1. Hanna Karlsson, Edvardslundsskolans husråd
2. Camilla Palffy, Edvardslundsskolans husråd
3. Bo Söderberg, rektor Edvardslundsskolan
4. Marita Lindberg, lärare Edvardslundsskolan
5. Gunilla Lundin, lärare Edvardslundsskolan
6. Marcus Aalto, Lärare Edvardslundsskolan
7. Ulrika Nilsson, Edvardslundsskolans husråd
8. Iha Frykman, St Olofs Gille
9. Joel Söderberg, Filadefiakyrkan
10. Marie-Louise Arnell, Svenska hundklubben Torshälla
11. Ingela Engström, Nyby Torshälla ridklubb.
12. Dan Mossberg, LP-verksamheten
13. Pia Wilhelmsson, Boendestödjare Torshälla stads förvaltning
14. Johnny Kransing, linjechef, Socialtjänsten
15. Martin Erlandsson, Elev Gökstensskolan
16. Ola Olsson, Elev Gökstensskolan
17. Stefan Andersson, lärare Gökstensskolan
18. Robert Ackemo, Gökstenskolan/Torshälla fastighets AB
19. John Källström, Torshälla fastighets AB
20. Eva Bånkestad, Torshälla församling
21. Arlette Törnblom, SPF Torshälla
22. Erik Johansson, Coop Konsum Torshälla
23. Lars-Göran Karlsson, Torshälla stads nämnd
24. Torgny Lundkvist, OK Tor
25. Yngve Berg, Torshälla Länkarna
26. Alf Nilsson, Torshälla Lämkarna
27. Helena Alderö, SPF Torshälla
28. Peter Nyberg, Torshälla Motorbåtsklubb
29. Caroline Andersson, socialsekreterare Socialtjänsten
30. Pia Andersson, enhetschef Socialtjänsten
31. Tuula Bergstedt, familjevägledare Torshälla stads förvaltning
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32. Bengt Wicksén, Ringugnen, Fastighetsägare för fastigheter på bla
Ringvägen
33. Mats Karlsson, Ung fritid Torshälla
34. Filip Lundh, ungdomstinget Torshälla
35. Ludwig Spångberg, Ungdomstinget Torshälla
36. Lena Fors, enhetschef äldreomsorgen Torshälla stads förvaltning
37. Cathrine Olsson, enhetschef, service-, kultur- och ungdomsenheten,
Torshälla stads förvaltning
38. Charlotte Mörn, biträdande enhetschef, gatu-, park- och fritidsenheten,
Torshälla stads förvaltning Annette Johansson, samordnare trygga
Torshälla, Torshälla stads förvaltning
39. Rina Oord Lundh, projektledare Framtidens Torshälla
40. Thomas Bergqvist, Kommunpolis
41. Marianne Södergren, Torshälla stads förvaltning
•

Tomas Bergqvist redogjorde för de Trygghetsvandringar som genomförts
under 2012, vilka utvecklingsförslag som kommit fram och vad som är
åtgärdat. Synpunkter framkom under Trygghetsvandringarna bland annat
gällande skadegörelse på det gröna huset på Gesälllgränd. Fastighetsägaren
är kontaktad och diskussion om åtgärder pågår. Det fanns även klotter på
fasaden på baksidan av Sagabiografen på Storgatan. Fastighetsägaren är
informerad men klottret finns kvar.

•

Att arbeta med den upplevda tryggheten är viktigt. Den upplevda
tryggheten är ett mått på välfärd.

•

Bengt Wicksén, Ringugnen, berättar att de köpt tre fastigheter på
Ringvägen/Riktargatan. De kommer att göra en total genomgång av
fastigheterna såväl inomhus som utomhus.

•

Rina Oord Lundh berättade om de utvecklingsförslag som lyfts på mötet när
Trygga Torshälla bildades, 26 oktober 2011. Många av de förslag på
åtgärder som då lämnades är åtgärdade idag.

•

John Källström redogjorde för de kostnader som Torshälla fastighets AB
har varje år, framförallt på förskolor och skolor. Kostnaderna uppgår till
drygt 350 000 kr/år. 85-90 % av skadegörelsen avser glaskross. Torshälla
fastighets AB är intresserade att i samverkan med andra aktörer i Torshälla,
starta upp ett aktivt arbete för att minska skadegörelse.

•

Thomas Bergqvist berättar att de ibland får tag på dem som vandaliserar,
men att det är svårt att ringa in den här typen av skadegörelse. Får man tag
på dem som bland annat krossar glas, blir de betalningsskyldiga, även om
de är mindreåriga. Mycket av skadegörelsen sker på kvällar/nätter och
skollov. När det gäller klotter är det nästan bara killar i åldern 13-25 år som
klottrar. De som klottrar vill oftast visa sina verk för andra och signerar
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dem med personliga taggar. På flera håll har man försökt minska klotter
genom att erbjuda ”lagliga” klotterväggar. Detta har inte hjälpt.
I Eskilstuna kommun finns ett telefonnummer som den som upptäcker
klotter kan ringa, så skall klottret tas bort inom 24 timmar. Ett liknande
samarbete är på gång bland fastighetsägare i Torshälla.
Gökstensskolans ungdomar vill ha presentationsmaterialet så de kan visa på
skolan.
Nattvandring, har genomförts 13 ggr under 2012, och är planerat lika många
gånger för 2013. 1:a tillfället är Valborg. Nattvandringen avslutas kl 01:00,
mycket ungdomar finns på Gökstensskolan på kvällar och nätter, i övrigt är det
få ungdomar som syns ute i Torshälla.
Efter presentationerna genomfördes en workshop. Uppdraget för workshopen var
att i grupper om 2-4 personer, diskutera vilka områden och aktiviteter som skulle
ha prio för arbetet i Trygga Torshälla under 2013. Nedanstående punkter kom fram:

Förslag på åtgärder:
- Information på rätt sätt, för att inte få motsatt effekt. Vad är rätt sätt?
- Kan man erbjuda ”morot” till ungdomar för att göra dem delaktiga i att minska
skadegörelse?
- Tala med ungdomarna,
- Försöka få fram ljusa parker, mycket lyse.
- Ett och samma telefonnummer för klottersanering för både E-a och Torshälla?
- Fler ungdomsaktiviteter, utomhus, olika mötesplatser
- Återuppta arbetet med pensionärerna modevisning/biljard/kortspel m.m
- Bygga relationer samverka över skolorna, det handlar om att bli bekräftad.
- Fortsatt aktivitet på bl a torget, fler människor i rörelse.
- Aktiviteter för unga
- Utegym
- Ramp för skateboard, inlines…
- Fler ungdomar på sådana träffar som ikväll.
- Arbeta med elevrådet på skolorna
- Vad tycker ungdomarna om trygghetsvandringarna, vad är otryggt för dom?
- Fråga ungdomarna vad de vill ha för aktiviteter.
- Viktigt att man fortsätter med nattvandringen.
- Klassmormor och klassmorfar att man fortsätter med det.
- Traineeplatserna, man har de anställda på skolan så att man får fler vuxna för
ökad trygghet där.
- Fler fotbollsplaner, isbanor ute i bostadsområdena.
- Kvarterspolisen vill man ha tillbaka, de har bra koll på ungdomarna i områdena.
- Bredda aktiviteterna på fritids, alla kanske inte vill spela biljard och dataspel.
- Kanske att det finns någonstans man kan mecka med sina mopeder.
- En större fritidsgård, ändrade öppettider.
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Fråga till polisen, finns det något statistik om det var lugnare när det fanns
kvarterspoliser? (Thomas Bergqvist svarade att det inte fanns någon bestående
effekt av kvarterspoliserna. Lagersberg/Fröslunda/Torshälla fick inte en mindre
andel av missbrukare eller annan problematik, det var inte kostnadseffektivt.)
Polisen besöker Bonsai flera ggr i veckan, ej i uniform utan civilklädda.
Skadegörelsen på Göksten, går det att ha kameraövervakning?
Gångbanan vid ån vid Gökstensskolan, gör den finare så att fler går där?
Temadag om klotter i skolan
Göksten har trygghetsvandring på skolan
Klottrare som slutat att klottra, att de kommer och berättar på ex skolan.
Journr, ring direkt.
Belysning, rörelsedetektorer vid nya planket vid Gökstensskolan/Västergökens
förskola.
Fler aktiviteter på skolan, hyra ut skolan oftare.
Äldre ungdom som inte har någon sysselsättning eller varit i den svängen
tidigare, aktivera dessa ex som fryshuset.

Kvällen avslutades. Minnesanteckningarna ska sammanställas och skickas ut till
dem som var inbjudna att delta. Utifrån förslagen ska en handlingsplan med två
fokusområden för arbetet i Trygga Torshälla 2013 tas fram. Handlingsplanen ska
sedan upp till Styrgruppen för Trygga Torshälla för beslut. Därefter kommer
arbetet att fördelas och inbjudan att delta att skickas ut.
TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING

Annette Johansson, samordnare Trygga Torshälla

Minnesanteckningar Trygga Torshälla 2013-01-28

