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Anteckningar från uppföljning av trygghetsvandring i Skiftinge den 9
februari 2016
Närvarande: Jonas Grek, Linda Nilsson, Arto Sippola, samt en
kommunikatör från stadsbyggnad, Peter Zens från ung fritid, Lena
Virulainen skiftingehus, Annelie Klavins Nyström ordförande i Trygga
Eskilstuna, Göran Gredfors kommunalråd och ledamot i Trygga Eskilstuna,
Helena Andersson Tsiamanis kommunledningskontoret, 3 boende från
området. Även ett antal ungdomar, 6 killar i högstadieålder anslöt till
vandringen vi gick.
Eva Carlsson och Thomas Bergqvist hälsade alla välkomna.
Eva gick igenom anteckningarna från trygghetsvandringen som genomfördes
i mars 2015.
Thomas informerade kort om uppgifter från senaste trygghetsmätningen. I
Skiftinge märker man att boende upplever en något minskad oro för att bli
utsatt för brott, minskad skadegörelse och nedskräpning men som i flera
andra områden så upplever man stor oro att gå ut ensam sent på kvällar.
Skiftinge är ett av de områden som ”lyfts” i media som en av tre områden
som är särskilt utsatta i Eskilstuna. Det stämmer inte med bilden som boende
och verksamma har i Skiftinge.
Viktoria Parks representant Mia Rytterlund hade förhinder till kvällens
uppföljning men hade lämnat en rapport under dagen, vilka tankar som finns
från Viktoria Park, vad som har åtgärdats utifrån önskemålen från
vandringen osv.
Från vandringen den 10 mars 2015 så pratade deltagarna en del om tunnlarna
som finns i Skiftinge:
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.
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Ytterligare åtgärder som genomförts i området som inte var
dokumenterade vid vandringen.
Viktoria Park har satt upp belysning utanför Palatzet (i gången mellan
parkeringen och vårdcentralen) i träpanelen, i taket. Dessutom även utanför
fritidsgården på baksidan, ett rörelsedetektorljus. Det bekräftas av Peter på
ung fritid och även ungdomarna, att det har blivit trevligare och tryggare.

Ytterligare synpunkter och önskemål som kom fram vid
uppföljningsvandringen:
Ett önskemål finns om komplettering av belysning i slutet av Tulpanstigen.
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Ungdomarna som deltog önskade att belysningen på ”Kulan” var tänd på
kvällar och även mornar. Det skulle göra området tryggare.
Det var osäkert vem som ansvarar för belysningen på ”Kulan”. Ev om det är
kultur och fritid eller om det är stadsbyggnad. Det kollas upp av Eva och
Helena.
Vid parkeringen i centrum, så upplever ungdomarna att bilar kör för fort,
både på parkeringen men också jäms med den vägen invid parkeringen.
Arto från trafikavdelningen tar reda på om det finns några mätningar
härifrån, kring hastigheten. Information ska sen återkopplas till ungdomarna.
Det önskades ett övergångsställe vid övergången mellan parkeringen och Ica
Maxi. Det är många som inte vill använda tunneln utan tar sig istället över
vägen. Är det bättre med övergångsställe eller finns annan lösning?
I dialog med ungdomarna så bestämdes att en ungdomsvandring skulle
genomföras (troligtvis under v. 11).
En vandring är önskvärd att genomföras även i Sahl- området där det aldrig
har genomförts en vandring.
Det kan läggas in i planeringen till hösten eventuellt.

Thomas och Eva tackade alla deltagare och konstaterade att det har hänt
mycket positivt i Skiftinge. Det upplevs som lugnare, har blivit renare och
mer fritt från skadegörelse.
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