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Anteckningar från trygghetsvandring i Brunnsbacken
Närvarande:
Mirja Cervin, förvaltare kommunfastigheter
Helena Olsson ung fritid, kultur och fritidsförvaltningen
Leif Bäckman, chef för gatuenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen
Stefan Blomkvist, Särskilt boende, vuxenförvaltningen
Karoline Pettersson enhetschef, vuxenförvaltningen
Khalesa Abdo, integration, kommunfastigheter
Adam Mossa, ägare av pizzerian
Al Fadhily Tawfiq, boende
Pär Johansson, fastighetstekniker kommunfastigheter
Mats Ernvik, boende (55+ boendet),
Seppo Vuolteenaho , politiker, styrelsemedlem kommunfastigheter
Lena Löfgren, politisk sekreterare (SD)
Magnus Johansson, fastighetsskötare kommunfastigheter och boende
Thomas Bergqvist, gruppchef kommunpolis, polismyndigheten
Eva Carlsson, samordnare, kommunledningskontoret
Mirja hälsade alla välkomna till kvällens trygghetsvandring och alla fick
presentera sig.
Thomas Bergqvist pratade sen om vad en trygghetsvandring går ut på och
vad som krävs för att ett brott ska begås. Det behövs en motiverad
gärningsman, ett attraktivt objekt (som pengar, sak eller person) samt
avsaknad av kontroll (exempelvis att platsen/situationen är fri från att någon
ser). Under trygghetsvandringen fokuserar vi på objektet eller kontrollen. Det
är svårt att fundera på att ändra på gärningsmannen som begår det ev brottet.
När det gäller brunnsbacken och hur det ser ut med misshandel utomhus så
har polisen fått in 5 anmälningar hittills i år. Däremot begås det mer
våldsbrott och olaga hot inomhus. Pär menar att det än dock inte kommer in
mycket störningsanmälningar från boende.
När det gäller skadegörelser så har det kommit in 36 anmälningar och det
handlar främst om att det krossas glas, på entredörrarna.
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Narkotikabrott ser annorlunda ut än de övriga brotten, då polisen söker upp
och spanar på misstänkta gärningsmän. Det har kommit in 21 anmälningar
hittills och man ser en uppåtgång av narkotikaanvändning, söder om
centrum. Här behöver polisen tips från allmänheten.
Man ringer 114 14 när man vill tipsa polisen om misstankar eller om man vet
någon som säljer/använder droger. Vid pågående brott ringer man 112.
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att man
gärna inte
vill passera
här. Lågt tak
och det
upplevs
mörkt inne
på gården då
det är ljust
ute vid
torget/pizzeri
an.

Postadress

Innergår
den
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
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mer flöde
för att
förebygga
brott och
öka den
upplevda
tryggheten.
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att ta bort de
järnbommar
som finns i
dag och
sätta dit
något annat
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människor
lättare
passerar där
men ändå så
att inte bilar
kan ta sig
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kom också
att ”ta bort”
taket.
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det förvuxna
ogräset och
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”trevligt” att
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ändamål.

Bellman
sgatan 3

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

Ådalsvä
gen 2

Svårt att se
vad som är
framsida
respektive
baksida på
fastigheterna
. Upplevs
även mörkt
och som att
vägen tar slut
då man tar
gångvägen
mellan
fasaderna
bort mot
järnvägen
Ofta så
krossas
dörrfönstergl
asen. Det är
ljust under
taket men
utanför är det
väldigt
mörkt då
man ska ta
sig uppför
trappan.
Dörrarna har

Bellman
sgatan 6
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fungera.
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på att starta
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fritidsgård i
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med ung
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var
belysningsp
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finns. Röja
bort sly och
buskar där
gångstigen
tar slut???
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utanför??
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som har
brytmärken.
Förslag kom
också att
låsa upp
entrédörrarn
a istället för
att ha dem
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blivit
uppbrutna
som kan
upplevas
som en
otrygghetsfa
ktor.
Område
t vid
slutet av
Bellman
sgatan,
vid
skogsdu
ngen.

Vändpla
n vid
slutet av
Bellman
sgatan

Postadress

Besöksadress

Det går en
trappa upp
till en
skogsdunge,
där
Shellmacken
finns på
andra sidan.
Kan man
göra något
för att göra
skogsdungen
mer trygg
och attraktiv.
Annars
varför ha
trappan
kvar?
Skogsdunge
n är
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
Telefon, växel

låsta. Det
kan i och för
sig skapa
andra
problem
inne i
portuppgång
en.
Röja bort
lite buskage
samt ev. ta
bort trappan,
eller????
Belysa
dungen???

Det finns
inga planer
att göra
något åt
gatan då det
pågår en
planering av
kommunfast
ighet
gällande
parkeringspl
atserna,
tillsammans
med
Fax
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rvaltningen
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ter och
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rvaltningen
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någon som
ser vad som
pågår och
skulle kunna
tipsa polisen.

I hela
området

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

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
informations
foldrar till
alla hushåll
kring detta
men man
har inte sett
något
resultat.
Kommunfas
tigheter
behöver få
in
störningsan
mälningar
kring detta
för att kunna
göra något
åt det. Det
är förbjudet
att ha
hundar lösa
förutom vid
Djurgårdspa
rken.
Kontakta
polisen om
det upplevs
som hotfullt.

Kommunfastighe
ter polisen och
boende i området
behöver hjälpas
åt.

Efter vandringen samlades alla igen i lokalen och sammanfattade kvällen
med en runda, hur man upplevt vandringen.
Några uttryck blev;
Positiv upplevelse! Fint område? Intressant! Kul att få områdeskännedom.
Rent och snyggt i området, inget klotter vad jag såg! Ny erfarenhet! Det var
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intressant att höra synpunkter från alla och det deltog olika representanter
från olika myndigheter/verksamheter. Det är skillnad att se området i mörker.
Lugnt! Rädsla för hundar! Jag tycker om området! Jättefint! Nöjd, tycker det
är lugnt och skönt i området. Väldigt nöjd med vandringen men hade hoppats
på fler boenderepresentanter. Intressant med andra synpunkter då man blir
hemmablind som boende och som arbetande i området. Kul att visa upp
området.
Pär gör ett jättebra jobb med hyresgästerna, med att skapa relation. De flesta
boende i området trivs och upplever trygghet. Även övriga fastighetsskötare
gör ett kanonjobb med att hålla rent i området. Det är viktigt att berätta det
för andra som bor och verkar i området, det skapar trygghet i sig.
Eva och Thomas informerar att anteckningarna skickas ut och att en
uppföljning ska ske helst inom 6 månader men att det sker i samverkan med
kommunfastigheter. Eftersom ombyggnationen kommer att påbörjas under
hösten/våren så kanske det är viktigt att det blir klart innan uppföljning sker.

Vid pennan
Eva Carlsson
För frågor och funderingar kontakta;
Eva Carlsson
Brotts – och drogförebyggande samordnare
Kommunledningskontoret
Eskilstuna kommun
073 – 950 67 70
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