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Anteckningar från Skiftinge trygghetsforum 19 maj
Den 19 maj träffades olika aktörer på Palatzet för att prata om tryggheten och
säkerheten i området. Kommunpolis och samordnare för Trygga Eskilstuna
var inbjudna. Det fanns representanter från bland annat ung fritid,
vuxenförvaltningen, pagoden, hyresgästföreningen och en del
boenderepresentanter. (7 kvinnor och 2 män).
Thomas Bergqvist pratade om vad trygghet kan vara och Eva Carlsson gick
igenom synpunkterna som kommit fram vid trygghetsvandringen som
genomfördes 2013samt det som åtgärdats.
Tankar och synpunkter från deltagarna;
Bra att se polisen här! De åker titt som tätt! Polisen ska vara en del av flödet.
Trafiksituationen är besvärlig här emellanåt. Det finns stora problem med
mopedister som kör inne på gårdarna.
Det är viktigt att information kommer fram om vad som sker i området. Det
är då man göra saker tillsammans för att förändring ska ske.
Pagoden
En ny Led-belysning har satts upp i hela skiftinge.
Pagoden har tagit ner träd och buskage för att öka tryggheten i området.
Man har satt igång fler gårdsråd för att få in ökat inflytande. Man önskar
synpunkter från Pagoden
En väktartjänst är ansluten till området. Väktaren gör trygghetsronderingar,
pratar med folk och noterar ordningsstörningar och det som avviker från det
normala. Väktaren är intresserad av synpunkter på var boende vill att de ska
åka.
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Vid genomgången av anteckningar från trygghetsvandringens uppföljning så
fanns det ytterligare synpunkter.
Det saknas tydlighet kring var det är ok att parkera i området.
Ung fritid och fritidsgården kommer att anordna sommargrupper.
Nät är på gång att sättas upp på fotbollsplanen vid ”kulan”.
Det finns önskemål om att häcken klipps ner vid den gamla
fotbollsplanen, jäms med Sundbyvägen.
Pagoden är beredda att delta i att få till olika mötesplatser för unga och
gamla. Man diskuterar redan olika förslag i det befintliga nätverk som finns i
skiftinge. Man jobbar också för att få till bra hyresgäster för uthyrning av de
tomma lokaler som finns.
Om det finns intresse att få till grannsamverkan i området så kan man
kontakta Mikael Petersen, kommunpolis då han kan komma ut för vidare
information.
Avslutningsvis så finns det en positiv anda från boende i området. Man
känner sig hyfsat trygg och man trivs i området. Det är flera av de boende
som är villiga att finnas ute i området, att hjälpa till att se, delta och agera.
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