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Minnesanteckningar från rådsmöte i Trygga
Torshälla 2013-11-04
§1 Annette hälsade alla välkomna till kvällens möte. Syftet med kvällen är
att sammanfatta trygghetsarbetet som genomförts under 2013 och ta fram ett
underlag för verksamhetsplan 2014 för Trygga Torshälla.
§2 Presentationsrunda.
Rune Ericsson och Firat Nemrud, Hyresgästföreningen
John Källström och Robert Ackemo, Torshällas fastigheter (T-fast)
Rina Oord Lundh, Annette Johansson, Åsa Wallén, Marianne Södergren,
Torshälla stads förvaltning (TSF)
Iha Frykman, St Olofs Gille
Marcus Aalto, Bo Söderberg, Lollo Flygare, Gunilla Lundin,
Edvardslundsskolan
Mats Karlsson, Ung Fritid
Irene Ala-Jukuri och Erkki Parvianen, Torshälla finska förening
Jenny Ollén, Gökstensskolan
Torgny Lundkvist, OK Tor
Thomas Bergqvist, Polisen
Lotta Löfstrand, Camilla Söderroos, Marie Söderroos, Nyby Torshälla
ridklubb (NTRK)
Eva Carlsson, kommunledningskontoret Eskilstuna, samordnare Trygga
Eskilstuna
§3 Bildspel (se bifogat bildspel) - sammanfattar det som gjorts av Torshälla
stads förvaltning och Torshälla fastighets AB utifrån Trygga Torshällas
verksamhetsplan 2013. Redovisningen kompletterades med deltagande
föreningars/organisationers arbete:
- Hyresgästföreningen har gjort 4 trygghetsvandringar på eget initiativ
tillsammans med bl a T-fast och Torshälla stads förvaltning.
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OK Tor har fått en ökning av ungdomar. Arbetar med att göra om
skolkartor för att öka intresset för orientering. OK Tor har även veteran
orientering.
NTRK har ca 300 uppsittningar i veckan. Därutöver vistas barn och
ungdomar i stallet även de dagar de ej har någon ridning.
St Olofs gille, tar emot årskullar 1-4 och lär ut historia
Torshälla Finska förening, har haft ett 2-språksläger för ungdomar, börjar
få tillbaka 3-4 generationens invandrarbarn/ungdomar. Totalt 27 nya
medlemmar i år.
Edvardslundsskolans öppna verksamhet har sålt över 100 årskort, vilket
är en stor ökning.

§4 Lotta Löfstrand och Camilla Söderroos från NTRK presenterade deras
projekt med NTRK:s ledartrappa för barn och ungdomar.
§5 Tips att annonsera i kommunens evenemangskalender om man har några
aktiviteter, det är gratis att annonsera. Alla evenemang som ligger i
evenemangskalandern, och äger rum i Torshälla, lyfts även i Torshälla runt
helt kostnadsfritt.

§6 Workshop - Vad ska vi fokusera på 2014:
Kvällens deltagare delades upp i tre grupper för att diskutera vad som skall
vara i fokus inom ramen för Trygga Torshällas arbete under 2014. Förslag
som lyftes var:
- Mek-kvällar
- Bussförbindelse till NTRK/kyrkogården
- Kombinerat rid- och motionsspår
- mer rörelsebelysning
- Trygghetsvandring även i bostadsområden
- Trygghetsvandring vid ridskolan
- Ungdomsvandringar, äldrevandring, vintervandring, microvandringar
- Kvarterspolis i Torshälla
- Synlighet genom attribut tex genom Torshälla fastighet/Torshälla stads
förvaltning
- Missbrukare i det offentliga rummet, ger otrygghet
- Temakvällar, kan tex handla om trygghet
- Satsa på individuella idrotter att bjuda in till undomskvällar
- Ta hand om de som hoppar av gymnasiet, att man jobbar även med deras
föräldrar.
- Hälsovecka,
- Samarbete med vårdcentralen
- Längre öppettider på Bonsai
- Involvera ungdomar ännu mer fortsätta samverka med elevrådet även på
Edvardslundsskolan
- Var är alla andra föreningar/fastighetsägare de bör ta mer ansvar.
- Vad skall vi göra med Krusgårdsområdet.
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Belysning/sly
Goda exempel ett samarbete med E-kuriren
Kommunikationsstrategi

§7 Nästa möte 10 mars 2014, inbjudan kommer att skickas ut.
§8 Torshälla julmarknad 8 december, har man något att bidra med så är man
välkommen att kontakta Torshälla finska förening.

§9 Annette tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Marianne Södergren, Torshälla stads förvaltning
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