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Anteckningar från trygghetsvandringen i Skiftinge den 10 mars 2015
Närvarande:
Roine Tälth Borgstrand utvecklare Palatzet, Maria Kujanpä gatuenheten,
Ulla Mitt Holm Vårdcentralen, Gunilla ? Vårdcentralen, Ruben Höjer
områdespolis, Leena Virianen Skiftingeskolan, mia Rytterlund Viktora Park,
Jane Sundin hyresgästföreningen och boende, Göran Gredfors ordf i
socailnämnden (m), Annelie Nyström ordf i Trygga Eskilstunas pol
styrgrupp, Marie Ekström politisk sekr (m), Firat Nemrud
hyresgästföreningen, Raia ? boende, Helena Andersson Tsiamanis utvecklare
kommunledningskontoret, Thomas Bergqvist kommunpolisgruppchef, Eva
Carlsson utvecklare/samordnare för Trygga Eskilstuna
kommunledningskontoret
Roine hälsade alla välkomna till Palatzet och berättade kort om Palatzet och
verksamheten. De försöker bland annat skapa olika naturliga mötesforum
framförallt mellan äldre och yngre.
Eva informerade därefter om att trygghetsvandringar är en stor del i det
trygghetsskapande arbetet som görs inom ramen för Trygga Eskilstuna. Det
har de senaste 3 åren genomförts ca 15 vandringar och dessutom
uppföljningar på det, som görs ca 6 månader efter själva vandringen. Det har
varit värdefulla vandringar och en hel del har åtgärdats efteråt utifrån
önskemål. I Skiftinge genomfördes en vandring 2013 och i maj 2014 var det
ett trygghetsforum där bland annat vandringen och dess uppföljning togs
upp.
Thomas Bergqvist fortsatte att förmedla hur det ser ut med brott och hur
tryggheten är i Skiftinge och i jämförelse med andra stadsdelar. Han utgick
ifrån polisens trygghetsmätning som genomfördes 2013.
Thomas berättade också om att polisen har skrivit fram en handlingsplan för
Skiftinge där man bland annat tittat och utgått ifrån trygghetsmätningen.
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Thomas visar på siffror när det gäller anmälningar av, olaga hot,
narkotikabrott och våld. Det är inga siffror som sticker ut på något sätt.
Däremot otryggheten bland boende i området så ligger den rätt högt men
ungefär likvärdigt med centrum och ett par-tre områden till i stan. 75 % har
oroat sig för att bli utsatt för brott och 49 % känner otrygghet att gå ut sent en
kväll/natt i området. Det är också vanligt att man i Skiftinge är rädd för fler
än en person i området, som kan bekräfta den ”gängproblematik” som finns
där. Det är viktigt att arbeta med trygghetsskapande insatser och inte enbart
brottsförebyggande.
Det finns sen i augusti 2014 en områdespolis i Skiftinge, i Ruben Höjer, som
vistas där både dagtid men också kvällstid och då tillsammans med kollegor.
Många upplever att det har blivit lugnare i Skiftinge, framförallt när det
gäller narkotikahandeln som förekom öppet i centrum. Dessutom har gängen
(som inte går på skolan) inte syns till på länge, som till stor del vistades på
eller i anslutning till skolgården och som skapade otrygghet för eleverna. Det
har säkerligen till stor del att göra med de störningsmoment som polisen
genomför. Ruben arbetar en hel del civilt (framförall på kvällstid) men också
uniformerad (mest dagtid). Det för att både skapa trygghet för de boende
men också i syfte att störa och ”få tag” på de kriminella. Med civil klädsel
hinner de kriminella inte uppfatta att det är poliser utan kan då bli tagna på
”bar gärning”.
Många upplever otrygghet i de tunnlar som finns i Skiftinge. Det spelar
ingen roll att belysningen har blivit bättre, det handlar mer om tunnlarnas
form och uppbyggnad. De är smala och upplevs ”trånga” och att man blir
instängd och inte kan komma därifrån i fall det skulle behövas. Man ser
heller inte vad som finns på andra sidan av tunneln där det är skymd sikt.
När det gäller tunneln vid Skiftingeskolan så går många runt i stället för att
gå igenom tunneln.
Vi beslutade oss för att ta oss till vissa platser som togs upp som otrygga,
centrum, parkeringen, en eller två av tunnlarna, Skolan och sen vägen
tillbaka till centrum via vårdcentralen.
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Då vi kom fram till vårdcentralen så såg vi krossat glas från en ruta som är
vårdcentralens. Det gjordes en anmälan direkt.
Vi samlades utanför Palazet för att avsluta vandringen och att var och en fick
ge reflektioner på trygghetsvandringen.
Viktora Parks Mia Rytterlund informerade om att de ska anställa 4 personer
som ”boendevärdar”. De ska bland annat då ansvara för trivseln och skötseln
i området. Det ska vara unga mellan 18-28 år.
Helena informerade ytterligare om det stadsläkningsarbete som är på gång.
Det ska bland annat skapas en all-aktivitetspark i området.
Gruppens tankar och upplevelser:
Bra! Men saknade boenderepresentanter. Bra med många aktörer som deltog.
Intressant med statistiken som polisen förmedlade. Bra att träffa olika aktörer
för att lättare kunna ta kontakt för samverkan. ”Jag ska ta med mig en del till
arkitektmötet”! Det händer saker efter vandringarna, det kan man
konstatera!. Synd att så få boende var med! Fler synpunkter från de boende
behövs. Bra, jag har endast sett området från en taxibil så värdefullt att se hur
området såg ut. Bra att knyta kontakter. Vi gör i och för sig egna
trygghetsvandringar men här fanns andra aktörer med som är betydelsefulla
att träffa. Bra och kul att så många kom, vilket engagemang! Det har hänt
mycket i området! Jätteintressant! Jag fick en medvetenhet om vad som
behöver göras. Jag har inte varit här kvällstid någon gång så det var bra!. Det
är många som jobbar här, ca 50 st och det är att ta vara på. Bra att gå runt i
området!
En uppföljning kommer att genomföras om ca 6 månader, september eller
oktober för att se om och vad som har hänt och åtgärdats utifrån önskemål.
Mia från viktoria Park kan lägga in datumet som bestäms i det nyhetsbrev
som går ut till boende i området, som ett sätt att få fler boende till
vandringen.
Thomas och Eva tackar alla för deltagandet och engagemanget!
Vid pennan
Eva Carlsson
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