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Anteckningar från trygghetsvandringen i Eskilstunas parker den 9 maj
2014!
Närvarande: Anna Edvinsson från projektavdelningen stadsbyggnad, Johan
Örn trafikavdelningen stadsbyggnad och Mats Karlsson chef på
parkavdelningn stadsbyggnad, Jari Pustinen (m), Magnus Johansson (mp),
Britta Lundqvist (v), Kristofer Pehrsson (v), Gunnar Gustavsson
hyresgästföreningen, Thomas Bergqvist kommunpolisgruppchef och Mikael
Peterson nkommupolis samt Eva Carlsson samordnare för Trygga Eskilstuna
Eva Carlsson, samordnare för Trygga Eskilstuna hälsade alla välkomna
till kvällens vandring som skulle fokusera på Eskilstunas ”parker”. Trygga
Eskilstuna har genomfört ca 15 – 20 trygghetsvandringar de senaste två åren,
inklusive uppföljning. Trygghetsvandringarna har varit uppskattade och
givande och det är en demokrati i praktiken! Det är mycket som har kunna
åtgärdats snabbt på grund av att personer, som annars inte träffas, möts vid
vandringen och kan komma överens om vad som ska göras för att göra
området tryggare och säkrare. Både unga, pojkar och flickor, äldre, kvinnor
och män har deltagit och uttryckt sina åsikter och önskemål om vad som
behöver göras för att öka tryggheten i området.
Thomas Bergqvist, kommunpolisgruppchef informerade om vad trygghet
och säkerhet kan vara för olika människor samt hur en trygghetsvandring går
till.
Att vi skulle titta på saker som kan bli bättre i området så vi känner oss
tryggare. Bland annat, hur det ser 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
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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
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.
trygg på platser som är osäkra, däremot är det sunt att vara trygg på platser
som är säkra. Media nämndes som är något som både kan påverka
människors otrygghet men också trygghet till stor del. Media är viktiga i
sammanhanget då man jobbar med människors trygghet.
Mikael Peterson, kommunpolis informerade vidare om hur brottsligheten
ser ut i Eskilstunas parker.
Sammanfattningsvis så är anmälningsfrekvensen när det gäller olika brott
relativt låg i förhållande till andra områden. Speciellt till platser i anslutning
till krogmiljö, de så kallade hot spot´s, järntorget, torget, Alva Myrdalsgata
(inklusive JA Selanders, utanför Harrys). Vissa av anmälningarna kan också
handla om samma person, som exempelvis ofredande (sex) som skett i
Rothoffsparken.
När det gäller anmälningar som rör misshandel så i de flesta fall så har
alkohol eller andra droger varit inblandat och att det oftast sker med personer
man känner igen och som också är berusade.
Det blev en diskussion kring vilka brott som kan upplevas mer oroande att
bli utsatt för än andra. Rån togs upp som ett brott där man kan känna mer
otrygghet att bli utsatt för än misshandel. Det kan också vara mer av
kränkande karaktär.
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Trygghetsvandringen
Vi kom överens innan vi påbörjade själva trygghetsvandringen att ta oss till
stadsparken, att gå jäms med ån fram till lekplatsen. Därifrån ta oss till andra
sidan av stadsparken, Rothoffsparken och sen Rinmansparken. Fors parken
avstod vi ifrån då vi tog oss dit vid vandringen som genomfördes i mars,
under demokrativeckan. Det finns anteckningar från den vandringen och då
synpunkter kring Fors parken står med.
Område
Vid slutet av
stadsbron och
där
stadsparken
börjar
(jämsides med
kanten av ån
och där man
tittar ner på
gångstigen)
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Problem

Åtgärd

Känns här som
en
återvändsgränd.
Det är ett stort
buskage, smal
gångstig och
man blir
osynlig om
man befinner
sig här. En
plats för
”missbrukare”
som ibland
övernattar
under bron.

Önskemål om att ta
upp staketet på
bron så man kan ta
sig upp/ner för en
trappa från/till
gångstigen. En idé
kom att ha ett cafe
här!
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Längs med
gångstigen
jämsides med
ån.

Mycket
buskage/häck.
Platsen blir inte
så tillgänglig.

Vid gångstigen
i närheten av
lekplatsen

Mörkt då flera
belysningsstolpar var
trasiga.
Tom och tråkig
yta som skulle
kunna göras
trivsam.

Den nu
befintliga
platsen där
restaurangen
har legat

Den stora
cykelvägen
som går
igenom parken

Upplevs som
otrygg då man
hellre tar
cykelvägen
som går jäms
med bilvägen.
Det är flera träd
som hänger ner
och finns nära
cykelvägen
som gör att det
känns otryggt.
Man vet inte
om det kommer
fram någon där
då man inte ser.
Lekplatsen är
mörk. Här
fanns delade
meningar, då
belyst drar till
sig
ungdomsgäng
och
missbrukare
som då kanske

Stadsbarkens
”västra” del, på
andra sidan
vägen
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Ev en öppning i
häcken.
Ev sätta långsamt
växande träd.
Önskvärt med en
träbrygga
någonstans på östra
delen. Det finns i
dag på norra delen.
Laga belysningen!

Telefon, växel

Förslag kom om ett
nytt cafe, en
swimminpool, en
scen (som tidigare
kvällskvitter var
där olika
uppträdande former
var möjliga)
Önskemål att ta
bort något träd som
hänger ner
(speciellt en gran
som stod på höger
sida i början av
cykelvägen).
Se över träd och
buskage överlag.
Vad kan ansas, tas
bort, bytas ut osv.
Träd och buskar är
trevligt men för
mycket skymt
upplevs som
otryggt.
Belysa lekplatsen.
Stadsbyggnad
planerar att bygga
om lekplatsen och
får då med
ljussättningen i
planeringen/arbetet.
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vill använda sig
utav platsen.
En del menar
att det ändå är
bättre, för då
ser man dem.
Dessutom tror
man att då det
är ljust vill man
inte göra några
”brottsliga”
handlingar då
det finns en
social kontroll.
Här var det
både väldigt
ljust på vissa
ställen men
också mörkt.
Fin park men
rätt mörkt!
Drar till sig
missbrukare
(som också
befann sig vid
ett bord och
drack alkohol,
som man inte
får). De blev
bortmotade av
polis).
Lekplatsen är
jättefin!
Under tiden då
vi var i parken
kom ca 6 – 7
mopedister
(som verkar
vara rätt
vanligt) och
förstörde i
lekparken.
Hjulspår
förstörde
lekplatsens
”golv”.
Det fördes en

Faktoribron

Rothoffsparken
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Telefon, växel

Här planeras en
ljussättning av
bron.

Här fanns det
delade meningar
från deltagarna, om
utökad belysningen
eller inte.
Stadsbyggnad har
sett över helheten i
parken och även
satt upp belysning
nyligen. Tanken
var att det inte ska
vara ljust precis
över allt.
Att ett eventuellt
staket skulle sättas
upp runt lekparken
(då man skulle
undvika att
mopeder kan ta sig
in).
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dialog med
dem och de
blev
bortmotade. En
anmälan
gjordes då
skadegörelse
skedde.
Mörkt på vissa
platser och
starkt riktad
belysning på
vissa platser

Rinmansparken

Här ser man över
belysning och det
finns med i
planeringen. Bland
annat ska belysning
kring lekplatsen
ordnas. Dessutom
kommer ett
ljuskonstverk att
sättas upp i parken.
Man har börjat
prata om
allmänbelysningen
här men finns inte
med i planerna för
tillfället

Övrigt: Det är viktigt att nämna att Stadsbyggnad planerar en utveckling av
stadsparken som helhet och inte som enskilda åtgärder. Även belysning
inkluderas i detta helhetsgrepp och representanterna från stadsbyggnad tar till
sig synpunkter och önskemål som kom fram på vandringen.
Synpunkterna från deltagarna:
Det har kommit fram synpunkter som vi har tagit till oss!(stadsbyggnad)
Värdefullt! Verkar svårt, att det ska funka för alla, så alla blir nöjda.
Parkerna, är platser man inte är på kvällarna, då det är mörkt. Att göra en
trygghetsvandring så här är ett sätt att se på sin stad, som jag inte gör annars.
Intressant! Intressant att höra vad andra har att säga – bekräftar det vi på
stadsbyggand håller på och planerar.
Fors parken, känns viktig, det är en park som man måste ta sig igenom när
man ska hem exempelvis. De andra parkerna behöver man inte ta sig igenom,
då det finns alternativa vägar.
Väldigt nöjd, vi har diskuterat mycket liknade på stadsbyggnad, som sagts
under vandringen. Reflekterat över, buskage som hänger er, mest otryggt!
Kul att många ändå kom en fredagkväll. Bra! Uppskattat!
Vi glömde bort efter förra centrumvandringen att kolla av den gröna
”plätten” mittemot Harrys. Det är mörkt fortfarande! Bra!
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Det konstaterades vid flera tillfällen under vandringen att Eskilstuna och våra
parker är otroligt fina! Utmaningen är bara att göra de mer tillgängliga för
kvinnor och män, pojkar och flickor som bor och verkar i Eskilstuna.
Vi som ansvarat för vandringen tackade alla som deltagit, för deras
engagemang och synpunkter som kom fram.
Vi kom inte överens om någon uppföljning framöver men Trygga Eskilstuna
har för avsikt att genomföra en uppföljning om cirka ett år.
Eva Carlsson
Samordnare för Trygga Eskilstuna, kommunledningskontoret
073 – 950 67 70
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