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Anteckningar från trygghetsvandring på Söder
Närvarande: Jim Eriksson gatu/park Stadsbyggnad, Olle Fischer
hyresgästföreningen, Lars-Evert Johansson hyresgästföreningen, Anette Illi
Orre kommunfastigheter, Ann-Sofie Wågström ordförande i Trygga
Eskilstunas politiska styrgrupp, Kim Fredriksson gruppledare för Sd, Mikael
Pedersen kommunpolis, 5 stycken boende i området, Thomas Bergqvist
kommunpolisgruppchef, Eva Carlsson samordnare för Trygga Eskilstuna.
Eva hälsade alla välkomna till trygghetsvandring på Söder och alla fick
presentera sig. Det har genomförts många trygghetsvandringar i olika
stadsdelar men första gången det görs en vandring i ett område som inte är en
uttalad stadsdel, där en befintlig mötesplats finns. Trygghetsvandringar är en
viktig del i det trygghetsskapande arbetet och något Trygga Eskilstuna
kommer att fortsätta genomföra.
Thomas Bergqvist, kommunpolisgruppchef informerade om vad trygghet och
säkerhet kan vara samt hur en trygghetsvandring går till och siffror på olika
anmälda brott i området.
Under vandringen ska vi titta på saker som kan bli bättre i området så vi
känner oss tryggare. Bland annat, hur ser det 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
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
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
Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

Mobiltelefon

016-710 10 00

073 - 950 67 70

E-post

Webbplats

eva.carlsson4@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Datum

Eskilstuna kommun

2 (6)

2014-03-06

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.
Anmälda brott i området:
När det gäller tillgrepp och skadegörelsebrott i området så tenderar det att gå
ner överlag. Där det händer flest brott är vid skolområdet, trumslagargården
samt vid Statoilmacken. Även vid Läkargatan sker en del inbrott.
När det gäller våldsbrott, rån, olaga hot, misshandel så har det också sjunkit
de senaste åren. År 2011-12 begicks 56 våldsbrott, 2012-13 46 brott och
2013-14 29 brott. Mörkertalet är dock stort då det oftast handlar om våld i
nära relation och som sker i hemmen. Dessa brott anmäls alltför sällan.
Trafikbrott som handlar om olovlig körning, rattfylleri och smitning sker
främst vid Stenkvistavägen samt vid Statoil, där också polisen oftast har
trafikkontroller.
Inför själva vandringen kom vi överens om att gå Eskilsgatan, förbi
skolområdet, fotbollsplanen, Läkargatan och vända mot Andbergsgatan.
Plats

Problem

På
innergården,
vid
lekplatsen
Eskilsgatan
62.

Här fanns det
flera
uppfattningar
om det var
ljust eller
mörkt. En del
ansåg att
skogsdungen
var för mörk
och även
lekplatsen.
Däremot var
flera av
fastigheterna
runt i kring
upplysta som
gör att det blir
ljust runt i
kring.
Skolbyggnade
n står tom
fortfarande

Vid gamla
skolan och
vid
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Ansvarig

Ev se över
om någon
belysningspu
nkt kan sättas
upp i
skogsdungen
för att lysa
upp ett större
område.

Kommunf
stigheter?
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Ev se över
om någon
slags

Kommunf
astigheter
och
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fotbollsplan
en, i kurvan.

men det
planeras ev att
byggas
bostäder här.
Vid kurvan då
man står på
gång/cykelban
an så upplevde
en del att det
kändes mörkt
in mot
skogspartiet
och det fanns
en del sly och
jämsmed
skolbyggnade
n. De flesta
skulle ändå
känna sig
trygga om
man gick här
själv, då det
ändå är
upplyst och
mycket flöde
av människor
samt
aktiviteter på
fotbollsplanen
Här har det
satts upp mer
belysning som
har gjort att
området blivit
mer
tillgängligt.
Det är dock
fortfarande
mörkt delar av
innergården.
Platsen skulle
kunna vara
mer tillgänglig
för boende, att
vistas och
umgås.

Läkargatan,
på
innergården
mellan 3 –
5.
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belysning
kunde sättas
upp in mot
skogspartiet.
Även ev ta
bort en del
sly för att
kunna se lite
bättre.

Stadsbygg
nad?

Önskemål
om
ytterligare en
kompletterin
g av
belysning
(vid 7:an) på
fasaden som
gör att det
blir ännu
ljusare för
hela
innergården.
Fanns även
önskemål om
att bord och
stolar sätts ut.
Kommunfasti

Kommunf
stigheter.
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Vid slutet
av
Läkargatan
jämsmed
järnvägen.

gheter
informerade
om att det
kommer att
gå ut
information
om
odlingsverks
amhet i
området och
fråga om
intresse.
Jim från
gatu/park
informerade
om att det
finns avsedda
pengar för att
åtgärda
gång/cykelvä
gar i stan och
den här
platsen kan
ingå i den
planeringen.

Här var
cykelvägen i
dåligt skick
samt att det
fanns en del
”klotter”, som
gör att
människor
upplever att
”man inte bryr
sig om
området – så
varför ska jag
göra det?”.
Klotter på
trafikskyltar
samt klotter på
baksidan av
garage som
ägs av en/flera
bostadsrättsför
eningar.

Information:

Det finns en
felanmälanapp att ladda
ner i
telefonen dit
man kan
skicka bilder
på det man
vill ska
åtgärdas och
skriva vad
man önskar.
Annars kan
man ringa
710 18 30 för
felanmälan.
Inga speciella
önskemål här
då man
upplevde att

Det finns höga
kanter vid
uppfarten till
parkeringsplat
serna så
bilarna slår i.
Den
”lilla”parke
n vid
Birjegatan,
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Ljust och
öppet.
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för många!
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kolonigatan.
Söderängstr
appan

platsen var
ljus och
trevlig.

Trappan är i
mycket dåligt
skick men
kommer att
bytas ut,
troligtvis
innan eller
under
sommaren.
Efter att
lekplatsen
tagits bort här
så är det
minder flöde
av människor.
Vi kom från
mycket ljust
då platsen då
man gick mot
skogspartiet
upplevdes som
mycket mörkt.
Det blev
däremot
ljusare ju
längre vi stod
vid platsen.
Parken
upplevdes som
trevlig, öppen
och fin med
härliga stora
träd.

Jernbergsgat
an och
Skogsdunge
n där samt
hela
Andbergspa
rken.

Kommer att
åtgärdas!

Ev. någon
belysningspu
nkt som
sattes upp
längre in i
skogspartiet
för att lysa
upp ett större
område.

Stadsbygg
nad.

Vi samlades åter i hyresgästföreningens lokal på Eskilsgatan 62 för att
sammanfatta och att alla skulle få uttrycka sina upplevelser av vandringen.
Positivt att alla uttrycker sina upplevelser! Bra att se området kvällstid då jag
endast är här på dagen. Kändes bra! Kändes tryggt! Positivt! Att det också
kommer att ske lite förändringar. Trivs bra som boende här! Mer belysning i
Andbergsparken! Nyttigt att gå runt och höra vad andra tycker och få
uttrycka sina egna önskemål. Känner mig ner trygg nu efter vandringen! Ser
att det åtgärdats en del där jag fram till nu inte velat gå. Första gången jag var
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på gräsmattan vid innergården (Läkargatan) – kommer säkert använda
platsen mer nu. Bra att vara med från början (Jim) då jag oftast endast varit
med på uppföljningar av trygghetsvandringarna. Tar till mig önskemålen om
mer belysning vid Andbergsparken men kan inte lova något.
Jag hoppas på lite mer belysning vid Läkargatan och innergården – kommer i
så fall gå ut och träffa andra där för fika. Det fanns inte så mycket att åtgärda
här i området.
Önskvärt att fler boende deltagit på vandringen då önskemålet kom från
boende, att en vandringen skulle genomföras.
Kul att se, att ni alla varit mycket delaktiga i vandringen – kommunpolisen.
Thomas och Eva tackade för allas deltagande! Anteckningar kommer att
skickas ut till de som lämnat kontaktuppgifter. Uppföljning sker om behöv
finns och som mäts av från kommunfastigheter då kontakten med boende
finns där.

Vid pennan!
Eva Carlsson
073 – 950 67 70
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