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Datum
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2013-01-31

anteckni ngar förrda den 5 oktoberr 2012 viid
Minnesa
Uppföljn
ning av T
Trygghettsvandring från 2
26 mars 2012 i
Nyfors.
Närvarande: Leif Alkeelöf (Graflu
unds), Jari Puustinen
P
(M
Moderaternaa), Seppo
Voulteenah
ho (Sverigeedemokraterrna), Mona Andersson (Boende), Maj-Britt
M
Johansson (Boende), L
Leif Bäckm
man (Gatuen
nheten), Aneette Autio (G
Graflunds), Lena
S Renholm
m (Ung Fritiid), Jenny Kinnemar
K
(U
Ung Fritid), Tommy Ho
olm (HGF), Inger
Holm (HG
GF), Gunnarr Gustafsson
n (Boende), Mathias Thhuen
( Parkavd..), Nils Svannberg (Lund
dbergs), Claaes Erikssonn (Polisen),, Helena
Andersson
n Tsiamanis (KLK)
Claes Eriksson, polis hhälsade välk
kommen occh gick igennom upplägg
g för mötet.. Alla
punkter påå protokollett från tryggh
hetsvandrin
ngen i Nyforrs den 27 mars
m kommeer att
gås igenom
m för att se oom problem
matiken åtgäärdats.

Omrråde/Plats

Probblem

Mellan Östra
och Västra
Åsgatan –
pe
Stolp

Biltrrafik.

Förslag ttill
åtgärder
Stolpe soom
saknas säätts dit
under våår och
sommarttid.

Vem åtgärdar?
Gatuenh
heten
Åtgärd
dat-Stolpe ffinns somm
martid
och tas bort vinteertid för plo
ogning

(Bild
d 617)

Tunn
neln/Tillg
ångeen

Oftaa
myccket
klottter

Sanera tiidigare

Tunn
neln/Tillg
ångeen

Lagas

(Bild
d 612)

Hisssar
trasiiga
oftaa

Gatuenh
heten/Trafikkverket
Gatuen
nhet åtgärddar tv. Disk
kussion
pågår med
m Trafikkverket om
m
driftsgrränser
Gatuenh
heten
Gatuen
nheten åtgäärdar vid behov.
b
Problem
m beror påå skadegöreelse
Enligt Gatuenhet är tunnel ej
e i
behov av
a att rustaas.

Park
kering
Östrra Åsgatan

För
mörrkt

Sätt upp bra
belysninng.

Gatuenh
heten
Åtgärd
dat. Två stoora lyktstollpar har

Pos
stadress

Esk
kilstuna kommu
un
631 86 Eskilstuna
a

Besö
öksadress

Tele
efon, växel

Fax

Mob
biltelefon

016--710 10 00
E-po
ost

Webb
bplats

www.eskilstuna.se

E
Eskilstuna – den
d stolta Fris
staden

Eskilstuna kommun
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(parkering
mellan
hyreshus och
bostadsrätter)

och
upplevs
som
otryggt

satts upp

(Bild 618 &
619)

Linbaneparke
n
(Bild 620)

Järntorgsgata
n 4 (arkaden)
(Bild 621)

Järntorgsgata
n 4 (arkaden)

Nyforsgatan

Järntorget
Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Den är
fin, dock
bländar
belysnin
gen och
en
belysnin
gspunkt
bland
träden
saknas.
Ingen
belysnin
gi
arkaden
mittemot
Siam.
Katastro
falt
mörkt.
Arkaden
fungerar
som
parkerin
g med
oerhört
mycket
bilar
Massa
trafik
dygnet
runt!
Som
också
kör fort.
Även
parkerin
g på
gatan.

Åtgärda
belysningen

Gatuenheten
Ej åtgärdat. Ingen Extra belysning
uppsatt, men gatuenheten
fortsätter att titta på detta och
återkommer.

Laga
lamporna.

Akelius- Ej närvarande på
uppföljning.
Ej åtgärdat-fortfarande lika
mörkt.

Bötfälla de
som parkerar
där eller andra
lösningar

Akelius
Åtgärdat-extra parkeringsväktare
sattes in omedelbart efter
trygghetsvandringen

Stoppa
biltrafiken och
försvåra för
hög hastighet.
Boende tipsar
gatuenheten.

Polisen och gatuenheten funderar på
olika lösningar

Ingen

2015 planeras

Besöksadress

Telefon, växel

Ej åtgärdat. Stort problem.
Gatuenheten kan inte stänga av
trafiken på Nyforsgatan. Bollar
över till polisen.
Polis Claes kontaktar omedelbart
trafikavdelningens chef, då det är
polisens ansvar att beivra (ingripa)
mot detta problem.
Gatuenheten lovade att i samband
Fax

016-710 10 00
E-post

Webbplats

www.eskilstuna.se

Mobiltelefon

Eskilstuna kommun
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(Bild 622 och
623)

Järntorget

Nyforsgatan

Graflunds
gård
(mittemot
Underhund)

aktivitet
på
torget.
Torget är
dött.

ombyggnation
av Järntorget

För lite
parkbän
kar
Fasadbel
ysningen
fungerar
inte på
många
fastighet
er
För
mörkt

Fler
parkbänkar

(Bild 628 och
630)

Laga
lamporna.

med planeringen föra en dialog med
boende i Nyfors om hur man vill att
torget ska se ut.
Nya uppgifter har framkommit
kring ombyggnationen av
Järntorget.
Mathias Thuen, chef
parkavdelningen kollar med
Stadsbyggnadsnämnden om detta.
Gatuenheten
Ej åtgärdat.
Kvarstår till sommaren 2013
Gatuenheten
Åtgärdat. Alla lampor lagades
dagen efter trygghetsvandringen.

Sätt upp bra
belysning både
i arkaden och
på fasaderna
på innergården

Graflunds
Ej åtgärdat. Man provar istället
olika ljussättningar och tittar över
belysningen.

Trapp från
Graflunds
innergård till
Norra
Brogatan

Trasig
träplatta

Plattan lagas

Graflunds
Åtgärdat. Trapp lagad och klotter
borttaget.

Norra
Brogatan
(utanför
svenskkinesis
ka
vänskapsföre
ningens lokal)
Nyforstorget

Bilparke
ring
dygnet
runt.

Bötfäll bilarna.
Graflunds vill
ha tips från
boende på
bilarnas regnr

Väldigt
mörkt i
mitten
där
fontänen
är.

Bättre
belysning.
Kommunfastig
heter
undersöker
möjlighet att
sätta upp en
fasadbelysning
på hörnet på

Graflunds kontaktar sitt
bevakningsbolag Mobil park.
Åtgärdat. Under sommaren 2012
hård bevakning. Dock förekommer
fortfarande parkering och
Graflunds vill ha tips på
registreringsnummer.
Kommunfastighet och gatuenheten.

(Bild 633)

Postadress

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Besöksadress

Telefon, växel

Ej åtgärdat, men Gatuenheten har
lagat den belysning som var trasig.

Fax

016-710 10 00
E-post

Webbplats

www.eskilstuna.se

Mobiltelefon
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Innergård vid
dagiset på
Lundbergs
gård

Mörkt.

Nyfors

Äldre
ungdom
ar
samlas i
klungor
utanför
Underhu
nd,
Nyforsg
atan 22
och på
Nyforsto
rget. De
för
oväsen
och
skräpar
ner. De
har
ingen
sysselsät
tning
Taxibilar
parkerar
dagtid.

Nyforsgatan
24, utanför
tobaksaffären

Nyforsgatan
22.
Lundbergs ser
över
belysningen. I
så fall en skarp
direktriktad
belysning då
man heller inte
vill få ett
tillhåll.
Sysselsätta
dessa
ungdomar på
olika sätt. Kan
fastighetsbolag
en och
kommunen
anställa några
ungdomar en
viss tid?
Ett förslag, att
bjuda in ung
fritid till nästa
fastighetsägarn
ätverksträff
den 30 maj.

Boende tipsar
gatuenheten
och
trafiksituatione
n ses över.

Lundbergs
Åtgärdat. Stark belysning har satts
upp. Boende tycker att det har
blivit lugnare sedan dess.

Trygga Eskilstuna
Fritidsgården ha haft 5 ungdomar
som varit ferieanställda under
sommaren.
OBS: De privata bostadsbolagen
vill gärna bidra genom att få
feriearbetande ungdomar, men det
är bara det kommunala
bostadsbolaget Eskilstuna
kommunfastigheter som får det.
Uppmaning: Går regelverket att
ändra på till sommar 2013?

Gatuenheten och polisen.
Uppmaning till boende att ringa
och anmäla detta till
Parkeringsavdelningen på telefon
710 7680

Avslutningsvis informerade polis Claes att det i Eskilstuna kommer att
anställas två områdespoliser. Just nu pågår anställningsförfarande.
Områdespoliserna skall röra sig ute i stadsdelar där det finns behov. Dessa
poliser ska också kunna motverka biltrafiken om de befinner sig i Nyfors
avslutar Claes.
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Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00
E-post

Webbplats

www.eskilstuna.se

Mobiltelefon
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Hyresgästföreningens representanter informerar att man tittar på tryggheten i
stadsdelen i det tysta, då det är svårt att engagera boende menar man.
Graflunds och Eskilstuna kommunfastigheter skjuter till medel till
Hyresgästföreningen och man ser gärna att en lokal förening bildas i Nyfors.
Helena, stadsdelsutvecklare Eskilstuna kommun informerar
Hyresgästföreningen om att de kostnadsfritt kan använda sig av lokalen
Underhund för möten med boende.
Graflunds informerar om att man i vår kommer att bjuda in sina hyresgäster
till Trygghetsvandringar, vilket mötet tyckte var bra.
Claes och Helena tackar för ett bra möte och lovar att ta med önskemål om
en till trygghetsvandring till Trygga Eskilstuna.

Antecknat av Helena.
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Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00
E-post

Webbplats
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