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Anteckningar från trygghetsvandringen i Råbergstorp den 26 februari
Närvarande:
Ulla Johansson hyresgästföreningen och boende, Inger Björk Ung fritid,
Gunnel boende, Benny Ekström Sverigedemokraterna, Harriet Zetterberg
boende, Stewe boende, Fidan Cileli hyresgästföreningen och boende, Maria
ungdom, Mariana ungdom, Anny Ademaj hyresgästföreningen och boende,
Marie Svensson Arbetsmarknads- och familjenämnden, Elin Johansson
kommunpolis, Leif Bäckman gatuenhetschef stadsbyggnad, Jari Pustinen
moderaterna, Firat Nemrud hyresgästföreningen, Christer Sörensson
Pagoden, Franz Ademaj hyresgästföreningen och boende, Anna Gözlinger
konstmuseet, Thomas Bergqvist grupppolischef, Helena Andersson
Tsiamanis (stadsdelsutveckling) kommunledningskontoret, Eva Carlsson
(Trygga Eskilstuna) kommunledningskontoret

Eva inledde och hälsade alla välkomna till vandringen. Hon informerade att
det har genomförts sex trygghetsvandringar under 2012 i olika stadsdelar
samt en vandring i Skiftinge i februari. Utöver kvällens vandring så ska det
genomföras ytterligare tre vandringar under våren. Trygghetsvandringar är
en viktig del i det pågående trygghetsarbetet som görs.
Anna Gözlinger från konstmuseet pratade kort om Råbergstorps histora.
Namnet Råbergstorp kommer ifrån ett torp som hette Råbergstorpet (för 200
år sedan). Torpet tillhörde då Skjulsta men låg på Lagersbergsormådet. Innan
själva Lagersbergsområdet byggdes så byggs området Råbergstorp och
tanken från början var att bygget skulle bli mycket större, att man skulle
bygga många fler lägenheter, skolor, affärer osv. Då Lagersberg hade byggts
så sjönk marknaden och bygget avslogs. Därav finns det t.ex. i dagsläget
inga affärer i Råbergstorp och Lagersberg. Det fanns vid den tiden innan ICA
Stenby byggdes en varubuss som åkte runt i området.
Boende som har bott i Råbergstorp har pratat om att det är bra lägenheter
med bra planering. Det är fullt av gång och cykelbanor som skiljer sig från
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biltrafiken. Det är också ett grönt område med mycket växtlighet. Det är
många som har en bild av att det ska vara höga betonghus men tvärtom så är
det låga fina fasader.
Thomas Bergqvist fortsatte att prata om hur det är i området när det gäller
olika slags brott samt vad trygghet och säkerhet är.
När det gäller anmälda brott på stöld och skadegörelser så har det minskat
från tidigare år från 77 – 82 (2009 – 2011) till 58 anmälningar under 2012.
När det gäller våld utomhus så har det ökat något men ligger förhållandevis
lågt utifrån stadsdelens storlek.
Thomas informerade om hur trygghetsvandringen skulle gå till. Att vi skulle
titta på saker som kan bli bättre så vi känner oss tryggare.
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
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. Det som är extra viktigt att titta på är belysning, som har stor
betydelse för människors upplevda trygghet.
Ungdomarna som deltog under kvällen fick i uppgift att välja en väg som vi
skulle gå och sen leda vandringen. Det gjorde de mycket bra, då de uttryckte
synpunkter och önskemål vid vissa platser som de upplevde kändes otrygga.
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Efter vandringen samlades vi åter i hyresgästföreningens lokal för att
sammanfatta kvällen.
Tankar och upplevelser från deltagarna;
Bra! Alla röster har fått höras. Bra att ta upp det som ska fixas. Trevligt
område! Jättekul att ungdomarna var med. Känner mig trygg i området. Kul
att få träffa polisen. Det såg bra ut i området! Har inte varit mycket i området
så det var intressant att se. Bra att vi gör detta tillsammans. Jag längtar
tillbaka då jag bott i området tidigare.
Bra, de flesta lamporna var hela och sen såg jag inget klotter och ingen
skadegörelse, det är bra. Rent och helt! Kul att så många är med. Att mycket
av det som kom upp kan åtgärdas direkt. Väldigt intressant att få mer
kännedom om belysning. Positivt för framtiden! Glad att få vara med! Bra att
få höra åsikter från alla och speciellt ungdomarna.
Thomas Bergqvist informerade om att vid akuta situationer, som pågående
brott eller om man ser någon som säljer/använder narkotika så ring 112 då
polisen ska komma på en gång (om de inte har något annat som bedöms vara
allvarligare). Om man endast vill tipsa polisen om saker man misstänker eller
vet, så ring 114 14.
Eva tackade alla för engagemanget och deltagandet samt Franz och Annemaj för allt de ordnat med lokal och fika. Anteckningar skickas ut till
deltagarna samt till alla berörda nämnder.
En inbjudan kommer att skickas ut inom 6 månader för en uppföljning av
vandringen, i syfte att se om och vad som har åtgärdats utifrån önskemålen.
Vid pennan
Eva Carlsson
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