Datum

Ko
ommunstyre
elsen
Ko
ommunledningskontoret
De
emokrati och välfärd
Evva Carlsson, 016 - 710 20 87
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2013-09-10

Antecknin
ngar från u
uppföljning
gen av trygg
ghetsvandrring i Brunnsbacken
från den 28
2 septemb er
Närvarand
de:
Anette Fjeldstad, Heleena Petterssson, Khalesaa Abdo, Pärr Johansson
n och
munfastighetter, Tina Linndell, Olle Fischer
F
Ulrika Bolund (förvalltare) komm
Tommy Ho
olm Hyresggästförening
gen, Barbro Vesterdal ooch Lasse Larsson
L
boende, Th
homas Berggqvist komm
munpolisgru
uppchef, Evva Carlsson
samordnare/utvecklaree brotts- och drogföreb
byggande arrbetet
kommunleedningskonttoret.

Vi träffadees på Bellmaansträff för att gå igeno
om vad som
m hänt med
synpunkterrna och de öönskemål so
om fanns viid trygghetssvandringen
n den 28
september 2012.

Vandringens synpunkkter;
Plats
Vid
torget

Pos
stadress

Besö
öksadress

P
Problem/syn
npunkt Vad
V kan göraas?
Vem
m ansvarar
Belyssningen
Det hååller i
Kommu
unfastighet
är svaag på
dagslääget
er.
flera ställen.
på att
Spontan
Speciiellt vid
planerras en
nidrottsplat
parkeeringen
ombyg
ggnati
sen är klar
k som
som hhör till
on av torget
upplevs mycket
fastiggheten
då
positivt.. Det är
till hööger om
belysn
ningsf
mer öpp
pet och
torgeet
rågan finns
numera ett ökat
(Bellm
manspl
med. Bland
B
flöde av
v
an 4) Det
annat ska
människ
kor som
kan
en
bidrar tiill ökad
uppleevas
allaktivitets
trygghett.
otrygggt då
plan byggas
Belysnin
ngen är
Tele
efon, växel

Fax

Mob
biltelefon

016--710 10 00

073 - 950 67 70

E-po
ost

Webb
bplats

eva.carlsson4@es
skilstuna.se

www.eskilstuna.se

E
Eskilstuna – den
d stolta Fris
staden

Datum
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Passage
n från
”torget”
in till
gården

Postadress

Besöksadress

man går
mellan
parkeringen
och
fastigheten.
Det pågår en
del
narkotikaha
ndel från
bilar som
stannar vid
parkeringen
(parkeringsa
utomaten)

där
parkering
finns i dag.

Det händer
mycket här.
Droghandel
och andra
brott.
Skräpigt.
Det är som
en
”flaskhals”.
Upplevs
som att man
gärna inte
vill passera
här. Lågt tak
och det
upplevs
mörkt inne
på gården då
det är ljust

Hur kan
man
förhindra
brott och
hur kan
man göra
platsen mer
attraktiv?
Mer ljus
och mer
flöde för att
förebygga
brott och
öka den
upplevda
tryggheten.
Förslag
kom att ta
bort de

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00

ännu inte klar då
det ska sättas upp
fyra
belysningsstolpar
runt plan och som
ska lysa fram till
kl. 22.00.
Buskarna är
borttagna och man
har beställt
klippning av
träden.
Man upplever
heller inte någon
drogförsäljning
här, som pågick
flitigt vid
parkeringen
tidigare.
Kommunfastighet
menar att de
personer som
sålde narkotika
tidigare bor inte
kvar längre. Man
har också tipsat
polisen vid flertal
tillfällen.
Kommunfastighet
er.
Här är inget
åtgärdat men man
fortsätter diskutera
hur man kan göra
för att göra det
bättre. Framförallt
när det gäller
järnstaketet, om
och vad som
skulle vara
trevligare att få till
samtidigt som
man inte vill att
det ska bli möjligt
för mopeder m m
att ta sig in på
Mobiltelefon

073 - 950 67 70

E-post

Webbplats

eva.carlsson4@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se
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ute vid
torget/pizzer
ian.

Postadress

Innergå
rden
precis
efter
passage
n

Det här är
en plats som
är
gemensam.
Det är
vildvuxet till
höger direkt
efter
passagen.
Svag
belysning.

”uteplat
sen”
vid
fastighe
ten ????

Outnyttjad?
Vad kan
man göra?
Platsen
skulle kunna
vara
tillgänglig
för goda
ändamål.

Besöksadress

Telefon, växel

järnbommar
som finns i
dag och
sätta dit
något annat
(som gör att
människor
lättare
passerar där
men ändå
så att inte
bilar kan ta
sig in).
Förslag
kom också
att ”ta bort”
taket.
Rensa bort
det
förvuxna
ogräset och
”fixa” till så
det blir
”trevligt”
att vistas
vid. Fixa
stigen så
den blir
attraktiv att
gå på, till
andra sidan.
Ändra
belysningsp
unkterna.
Man skulle
kunna ta
bort muren
och ställa
dit
exempelvis
ett
bordtennisb
ord en
period för
att se om
behov finns
och hur det
Fax

016-710 10 00

gården.

Kommunfastighet
er.
Här har man tagit
bort sly så stigen
är framkomlig och
mer trevlig att ta
sig fram på.
Däremot är
plattorna ojämna
främst, vid
Bellmangsg 3 C.
Kommunfastighet
er ser över det.

Kommunfastighet
er. Att få med sig
boende i detta och
”ta hand” om det
som ordnas.
Inget har hänt här.

Mobiltelefon

073 - 950 67 70

E-post

Webbplats

eva.carlsson4@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se
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Bellma
nsgatan
3

Unga
terroriserar
boende, med
att kasta
vatten och
flaskor,
stänker igen
dörren
framför
boende m m

skulle
fungera.
Ordna
aktiviteter
för de unga.
Tankar
finns på att
starta upp
en
fritidsgård i
området
tillsammans
med ung
fritid.

Kommunfastighet
er,
vuxenförvaltninge
n och boende i
området.
Det har blivit
lugnare då
fotbollsplanen
försvann. Man
diskuterar
fortfarande med
ung fritid men
också med unga
örnar och
studieförbund, om
hur och vad man
skulle kunna
ordna för unga i
området.
Det som finns i
dag när det gäller
aktiviteter i
allmänhet i
hyresgästförening
ens lokal är,
matlagningskurser
, SFI (där man
pratar lätt
svenska) samt
läxläsning.

Ådalsvä
gen 2

Postadress

Besöksadress

Svårt att se
vad som är
framsida
respektive
baksida på
fastigheterna
. Upplevs
även mörkt
och som att
vägen tar
slut då man
tar
Telefon, växel

Att tänka på
var
belysningsp
unkterna
finns. Röja
bort sly och
buskar där
gångstigen
tar slut???

Fax

016-710 10 00

Kommunfastighet
er.
Här var ett
frågetecken,
kommunfastighete
r ska se över detta.

Mobiltelefon

073 - 950 67 70

E-post

Webbplats

eva.carlsson4@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se
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Bellma
nsgatan
6

Område
t vid
slutet
av
Bellma
nsgatan
, vid
skogsdu
ngen.

Postadress

Besöksadress

gångvägen
mellan
fasaderna
bort mot
järnvägen
Ofta så
krossas
dörrfönsterg
lasen. Det är
ljust under
taket men
utanför är
det väldigt
mörkt då
man ska ta
sig uppför
trappan.
Dörrarna har
blivit
uppbrutna
som kan
upplevas
som en
otrygghetsfa
ktor.
Det går en
trappa upp
till en
skogsdunge,
där
Shellmacken
finns på
andra sidan.
Kan man
göra något
för att göra
skogsdunge
n mer trygg
och
attraktiv.
Annars
varför ha
trappan
kvar?
Skogsdunge
n är
Telefon, växel

Belysa
området
utanför??
Laga
dörrarna
som har
brytmärken.
Förslag
kom också
att låsa upp
entrédörrar
na istället
för att ha
dem låsta.
Det kan i
och för sig
skapa andra
problem
inne i
portuppgån
gen.
Röja bort
lite buskage
samt ev. ta
bort
trappan,
eller?
Belysa
dungen?

Fax

016-710 10 00

Kommunfastighet
er.
Här har man tagit
bort skrapgallret
och lagat dörrarna.
Det har blivit
lugnare här p g a
att hyresgästen
som var stökig har
flyttat.
Inget har gjorts
kring belysningen

Stadsbyggnadsför
valtningen.
Här har inget
åtgärdats men
parkavdelningen/s
tadsbyggnad,
kommer att kolla
vem och hur man
ev skulle kunna
utföra lämpliga
åtgärder.

Mobiltelefon

073 - 950 67 70

E-post

Webbplats

eva.carlsson4@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se
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Vändpl
an vid
slutet
av
Bellma
nsgatan

I hela
området

Postadress

Besöksadress

säkerligen
spännande
för
ungdomar
att vistas
vid.
Pågår en del
droghandel
här.
Hög
hastighet
fram till och
från
vändplanen.
Många
boende har
uppsikt hit
från deras
fönster. Det
borde finnas
någon som
ser vad som
pågår och
skulle kunna
tipsa
polisen.

Lösa hundar
som en del
använder
som
”vapen” för
att skrämma

Telefon, växel

Det finns
inga planer
att göra
något åt
gatan då det
pågår en
planering
av
kommunfas
tighet
gällande
parkeringsp
latserna,
tillsammans
med
kommunen.
Det är
garage som
går in från
gatan så det
blir svårt att
sätta ut
farthinder p
g a detta.
Det har gått
ut
information
sfoldrar till
alla hushåll
kring detta
men man
har inte sett
något
resultat.
Kommunfa
stigheter
behöver få
in
störningsan
mälningar
kring detta
Fax

016-710 10 00

Kommunfastighet
er och
Stadsbyggnadsför
valtningen.
Här har man inte
kunna åtgärdat
något men som
tidigare synpunkt
så kommer
parkavdelningen
se över om och
hur man ev. kan
åtgärda.
Det har blivit
lugnare med
droghandel här då
hyresgästen har
flyttat.

Kommunfastighet
er polisen och
boende i området
behöver hjälpas åt.
Det är lugnare. De
som jobbar här har
inte sett några lösa
hundar på länge.
Ett arbete har
gjorts från
kommunfastighete
r när det gäller att
informera kring
detta.

Mobiltelefon

073 - 950 67 70

E-post

Webbplats

eva.carlsson4@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se
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för att
kunna göra
något åt det.
Det är
förbjudet att
ha hundar
lösa
förutom vid
Djurgårdsp
arken.
Kontakta
polisen om
det upplevs
som
hotfullt.

Övrigt
Det som kom upp ytterligare var bland annat från seniorgruppen, att man
hade en önskan om fler soffor i området. Seniorgruppen som har startat är på
ca 25 personer och man träffas varje måndag. Funderingar fanns kring hur
man som boende handskas med tvätt, sopor samt hur en del beter sig i
området. När det gäller regler kring tvätt och sopor m m så får man som
boende information från respektive fastighetsskötare. Det är viktigt att man
pratar med varandra, grannar emellan och påminner om vad som gäller.
Kommunfastigheter ordnar bomöten som har upplevts som positivt.
Brunnsbackendagen som nyligen ordnades av kommunfastigheter var lyckad
och då man får en positiv känsla, både som boende och som verksam. Det är
en viktig dag!

Det fanns önskemål om att en uppföljning skulle ske om ca 1 år igen.

Eva informerade att anteckningarna skickas ut till alla som deltagit på
trygghetsvandringen och på uppföljningen samt berörda
nämnder/verksamheter.
Vi tackade för engagemanget och avslutade uppföljningsmötet.
Vid pennan
Eva Carlsson

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00

Mobiltelefon

073 - 950 67 70

E-post

Webbplats

eva.carlsson4@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se

