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Anteckningar från trygghetsvandring i Fröslunda den 1
september 2015
Närvarande: 2 från K-fast,2 från hgf, 2 från Verdandi, 3 politiker, 8 boende,
2 från mötesplatsen.
Eva Carlsson, samordnare för Trygga Eskilstuna, det lokala
brottsförebyggande rådet, hälsade alla välkomna till trygghetsvandringen
som skulle utgå ifrån mötesplats Fröet i Fröslunda.
Alla fick presentera sig och Eva gick sen igenom kort från tidigare vandring
som genomfördes 2012.
Några av deltagarna deltog på den vandringen. Mycket av det som önskades
under vandringen (mars 2012) hade åtgärdats eller lagts in som förslag
framöver, då uppföljningen genomfördes september 2012.
Anteckningar från vandringen och uppföljningen finns på
www.eskilstuna.se/tryggaeskilstuna och där kommer även dessa
anteckningar att finnas.
Thomas Bergqvist, kommunpolisgruppchef, tog över och pratade kort om
Fröslunda som stadsdel, lite av det som Anna Götzlinger stadsarktitet på
stadsmuseet som deltog 2012 och informerade om Fröslundas historia.
Unikt för Fröslunda så var det samma arkitekt som ritade fastigheterna här
och Fröslunda var först med att ha rinnande avlopp i alla lägenheter. Tanken
var att det skulle vara korta avstånd till all service men det man glömde bort i
planeringen var behovet av parkeringsplatser. Det finns mycket
gemensamhetsytor och mycket av den befintliga växtligheten har bevarats.
Fröslunda är oerhört grönt!
Thomas fortsatte att berätta om trygghet, vad det är och vad en
trygghetsvandring handlar om. En vandring handlar om att titta på saker som
kan bli bättre så man känner sig tryggare. Det handlar oftast om belysning,
om växtlighet och om platsen är användbar eller inte.
Det är bättre att jobba med människors otrygghet i stället för att förebygga
brott. Det är framförallt viktigt att jobba med människors omotiverade rädsla.
Det är sunt att vara otrygg vid platser som är osäkra, däremot inte på platser
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som är säkra. Det är osunt att vara trygg på platser som är osäkra, däremot är
det sunt att vara trygg på platser som är säkra.
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.
Thomas ställde frågan till alla, hur en optimal ”trygg plats” ser ut. Finns den?
Det konstaterades att man kan få hur många olika svar som helst, då det är
individuellt vad och hur man upplever trygghet.
Thomas förmedlade också hur brottsstatistiken ser ut i Fröslunda. Det
handlar om antal anmälningar.
Narkotikabrott
De sker främst i närheten av Fröslunda centrum. Narkotikabrotten initieras
främst av polisen.
År 2014-2015
År 2013-2014
År 2012-2013

90 anmälningar
58 anmälningar
48 anmälningar

Vad som är viktigt att komma ihåg med statistiken är att en ökning av
anmälningar inte behöver betyda att det har varit fler brott. Det beror många
gånger till stor del på att polisen har blivit bättre på att lagföra och/eller att
polisen är mer synlig och att de jobbar mer aktivt med de aktuella brotten.
Tillgrepp/skadegörelse
Där man kan se att de flesta av dessa brott sker är i Brunnsbacken men sen
väldigt blandat runt om i Fröslunda.
År 2014-2015
År 2013-2014
År 2012-2013

191
170
182

När det gäller dessa anmälningar så kommer de flesta från fastighetsägare,
som det finns ett bra samarbete med.
Våldsbrott
När det gäller våldsbrott så sker de flesta i centrum och i Brunnsbacken och
främst inomhus, i lägenheterna. Det sker inte alls många våldsbrott i den
offentliga miljön
År 2014-2015
År 2013-2014
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År 2012-2013

27

Thomas tog också upp resultat ifrån den medborgardialog som skett med
boende och personal med fokus på vissa stadsdelar där man sett i
undersökningar att otryggheten är högre än i andra områden.
I Fröslunda var det lika många som kände sig trygga som otrygga. Det man
upplevde som otryggt var nedskräpning, konflikter, att integrationen inte
funkar så bra, många tunnlar och gångstråk som upplevdes som otryggt,
ungdomsgäng som skapade oro.
Många föreslog att det behövdes bättres samverkan mellan kommun, polis
och fastighetsägare, synliga poliser samt att man föreslog
trygghetsvandringar.
Thomas ställde frågan till deltagarna när man tyckte att polisen skulle vara
synlig. En del sa kvällar/nätter men en del menade att det inte behövde vara
någon speciell tid då det vore bra att vara synlig lite då och då. Man behöver
se polisen och inte direkt tro att det hänt något i området.
Deltagare uttrycket att det finns stora problem i området och att det finns
stora mörkertal när det gäller brott. Det behöver ordnas möten mellan boende
i området och att det inte alltid behöver vara på mötesplatsen möten sker.
Kommunfastigheter, Anders Orre informerade om att det är på gång med ett
allaktivitetshus i Fröslunda men kunde inte svara på när det ska vara klart.
Frågan om varför polisen gick ifrån kvarterspoliser svarade Thomas så här
på; För 15-20 år sedan fanns det en polis i varje kvarter. Det var en hög
synlighet och för tryggheten bland boende var det bra men inte något givande
resultat när det gällde brottsligheten. Det finns inte de resurserna i dag.
Områdespoliserna som ska bli 6 stycken sammanlagt i Eskilstuna ska ha
utsedda områden som de patrullerar i och skapar kontakt med boende och
aktörer i området.

Inför vandringen så fick deltagarna komma med förslag på var vandringen
skulle ske.
Önskemål om tysta torget, bankomaten, Återvinningsstationen,
Slånbärsvägen- BJörkhusltsvägen, vägen mot lågstadiet, nya p-platsen mot
skogsdungen mot vårdcentralen
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källare.
Narkotikaförsälj
ning pågår. Ett
”gömställe”.
Inget flöde av
människor.

Bankomaten

Det har blivit
bättre här säger
många, men inte
alla. En del
upplever
fortfarande det
otryggt här.
Fortfarande lite
skumt trots att
en
fasadbelysning
har satts upp
och stärkt upp
belysningen
under taket
Det finns ett
plank där som
många upplever
som otryggt och
otrevligt. Det är
klotter på
planket och det
skymmer sikten
vad som kan
pågå bakom
planket.

Återvinnings
-stationen
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Stigen upp
till
golfbanan
Mittemot
återvinningstationen
(Sturegatan)
Alvägen och
stråket som
går mot
lågstadieskol
an

Mörkt och
platsen används
inte.
Växtligheten
skymmer
belyysningen.

Stigen från
Högbovägen
5 ner mot
skolan.

En stig i dag
men väldigt
mörkt och
mycket sly och
annan
växtlighet.

Innergården
mellan
Slånbärsväg
en Björkhultsvä
gen

Upplevs som
mörkt och
framförallt vid
dungen och
lekplatsen. Det
finns ett flöde
av människor
som man kan se
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ngt
liknande.
Se över
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Se över!

Det har gjorts en
hel del åtgärder
här men
fortfarande
mycket sly som
skymmer
beslysningen.
Mycket
växtlighet som
ligger nära
gångstråket,
som upplevs
otryggt.
Mörkt vid
fotbollsplanen
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att det inte
är så mörkt
vid
gångstigen.
Öppna upp
stigen och
gör den
mer
tillgänglig
för flöde.
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om att
asfaltera
vägen här.
Utöka
belysninge
n, med
”annan”
slags
belysning.
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Slutet av
Björkhultsvä
gen vid den
öppna
gräsplätten
Stora
innergården
(den största i
området) vid
lekplatsen
Hästskoback
en 4

då det är
upptrampade
stigar.
Mörkt. Mycket
växtlighet. Inte
så användbar
plats i dagsläget.

Belys och
se över
växtlighete
n!

K-fast

Mörkt. Finns
behov av flöde
av människor

Belys
gärna något
träd här!

K-fast

Det är mörkt här
Se över
K-fast
och boende som
området
deltog på
och
vandringen har
belys!!!
uttryckt det
tidigare. Vi gick
dock inte där
men viktigt att
framföra
Övriga synpunkter som kom fram gällande området och otrygga platser:
Högbovägen: På grund av ”fartdårar” så kom förslag om att kombinera
fartgupp med den insmalningen som redan finns för bussarna.
Kärrhagsvägen 11 – en återvändsgränd. Kan upplevas som mycket otrygg
för taxichaufförer.
Efter vandringen samlades vi återigen vid mötesplatsen och uttryckte tankar
kring vandringen.
Välskött område! Kul att se området! Första gången jag deltar på en
vandring. Tänker från mitt område (ung fritid). Jag får tankar kring
skolgården, om den kan användas mer på ett organiserat sätt. Alltid
intressant! Att komma in i områden är spännande! Aktiviter tillsammans med
ung fritid – vi behöver lokaler. Trevlig med alla åldersgrupper och alla ideer
som kommer kring förbättringar, vi förstår att tryggheten är en stor del (kfast). Besviken att vi inte gick förbi Hästskobacken men annars en trevlig
vandring. Upplever aldrig otrygghet, jobbar i centrum och är mest här dagtid.
Det finns en härlig vilja här och en känsla för området. Det finns stora behov
av att prata om allt som händer här (mötesplatsen). Har förstått att belysning
är viktigt! Tycker det är mörkt här i centrum. Bra vandring! Mycket
ungdomar som deltog, kul! Förslag på andra cykelställ där man både kan låsa
ram och hjul för att minska risken för stölder (K-fast tar till sig förslaget).
Första gången, bra vandring! Belysningen behöver ses över! Besviken att det
inte kom fler, har pratat med sååå många om kvällen. Första gången, ny
erfarenhet, har lyssnat på många bra ideer. Våra skyldigheter att hjälpas åt.
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K-fast jobbar bra! Beundransvärt att vi alla är här. Många boende i kväll och
kul att de unga killarna fanns med. Mörkt men grönt område!
Tycker det var en fantastisk uppslutning, 25 stycken är oerhört bra för att
vara en vandring.
Thomas Bergqvist och Eva Carlsson tackade för deltagande och
engagemanget. En uppföljning planeras om ca 6 månader, februari- mars
någon gång.
Vid pennan: Eva Carlsson
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