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Anteckningar från trygghetsvandringen i Nyfors den 27 mars
Närvarande:
Boende i Nyfors, (ungdomar och äldre)
Representanter från Björktorpsskolan samt Stålforsskolan
Representanter från socialtjänst, ung fritid och stadsbyggnadsförvaltningen
Eskilstuna Kommunfastigheter
Graflunds
Lundbergs
Föreningen Underhund
Hyresgästföreningen
Agapekyrkan
PRO
Ansvariga för trygghetsvandringen:
Thomas Bergqvist, kommunpolis, polismyndigheten
Helena Andersson Tsiamanis, Stadsdelsutvecklare, kommunledningskontoret
Eva Carlsson, brotts- och drogförebyggande samordnare,
kommunledningskontoret/Trygga Eskilstuna

Helena Andersson Tsiamanis inleder och hälsar alla välkomna. Hon
berättar kort om fastighetsbeståndet i Nyfors och ägandeformerna. Nyfors är
en stadsdel där en bred samverkan är viktig då det finns oerhört många
fastighetsägare och allmännyttan är väldigt liten. I Nyfors är de flesta
bostäder hyresrätter.
Anna Götzlinger från stadsmuseet berättar kort om Nyfors historia.
För ca 150 år sedan bosatte sig många på Västermarkasgatan där ingen var
ägare till marken. Vid den här tiden flyttade industrierna in till staden och de
boende betalade en avgift till kommunen. Nyfors började växa och 1895
sattes regler upp för hur man kunde bygga. Man började nu bygga högre hus
och 1907 hade Nyfors ett välordnat centrum. Nyfors var nu en del av
Eskilstuna men höll kvar sin identitet. 1966 började man riva en del
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byggnader och bygga nytt. Man tänkte Nyforsgatan som park där man skulle
kunna röra sig fritt och att det skulle finnas växtlighet med b l a fontäner.
Thomas Bergqvist, kommunpolis berättade att en trygghetsvandring är ett
sätt att arbeta med att öka tryggheten.
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
inte 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).
Thomas menar att vi som jobbar med brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete många gånger måste vara en motvikt till media då
de oftast skriver om det som är ovanligt, exempelvis ett brott som sker.
Medias bild kan göra att människor upplever sig otrygga och att det oftast är
omotiverat. Det är viktigt att som individ kunna dra rimliga slutsatser kring
något som skrivs om.
När det gäller Nyfors så har polisen endast fått in 26 anmälningar under
2011, när det gäller våldsbrott. Skadegörelsen är inte högre i Nyfors än i
Eskilstuna genomsnitt.
Polisen tycker det är bra att det kommer in anmälningar, då de får kännedom
om brotten och det är då man kan göra något åt dem.
Helena berättade vad som har åtgärdats från den senaste trygghetsvandringen
som genomfördes i Nyfors 2009 och där uppföljningen skedde 2010.
Bland annat så har belysningen förbättras på många platser så som i passagen
med trappan upp från Nyforsgatan till Bergsgatan och utanför tunneln har en
armatur tillkommit samt en annan armatur har riktas om. Dessutom har
kamerorna bytts ut i Tillgången då bildkvalitén var dålig.
Deltagarna diskuterade i grupper vid vilka platser i Nyfors där man kände sig
mest otrygg och var man kände sig trygg. Ett beslut togs sen gemensamt att
vandringen skulle innefatta områdena, Östra Åsgatan, Tillgången,
Linbaneparken, Järntorget, Nyforsgatan och Nyfors torget/centrum.
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(Bild 617)

Tunneln/Tillg
ången
Tunneln/Tillg
ången
(Bild 612)

Parkering
Östra Åsgatan
(parkering
mellan
hyreshus och
bostadsrätter)

Ofta
mycket
klotter
Hissar
trasiga
ofta
För
mörkt
och
upplevs
som
otryggt

Sanera tidigare

Gatuenheten/
Trafikverket

Lagas

Gatuenheten

Sätt upp bra
belysning.

Gatuenheten

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!

Åtgärda
belysningen

Gatuenheten

Laga
lamporna.

Akelius

Bötfälla de
som parkerar
där eller andra
lösningar

Akelius

Stoppa
biltrafiken och
försvåra för
hög hastighet.

Polisen och
gatuenheten
funderar på
olika

(Bild 618 &
619)

Linbaneparke
n
(Bild 620)

Järntorgsgata
n 4 (arkaden)
(Bild 621)

Järntorgsgata
n 4 (arkaden)

Nyforsgatan
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Järntorget
(Bild 622 och
623)

Järntorget

Nyforsgatan

Graflunds
gård
(mittemot
Underhund)

Som
också
kör fort.
Även
parkerin
g på
gatan.
Ingen
aktivitet
på
torget.
Torget är
dött.

Boende tipsar
gatuenheten.

lösningar

2015 planeras
ombyggnation
av Järntorget

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

Fler
parkbänkar

Gatuenheten
lovade att i
samband
med
planeringen
föra en
dialog med
boende i
Nyfors om
hur man vill
att torget ska
se ut.
Gatuenheten

Laga
lamporna.

Gatuenheten

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

Graflunds

Trasig
trappplatta

Plattan lagas

Graflunds

Bilparke
ring
dygnet
runt.

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

Graflunds
kontaktar sitt
bevakningsb
olag.

(Bild 628 och
630)

Trapp från
Graflunds
innergård till
Norra
Brogatan
Norra
Brogatan
(utanför
svenskkinesis
ka
vänskapsföre
ningens lokal)
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Nyforstorget

Väldigt
mörkt i
mitten
där
fontänen
är.

(Bild 633)

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

Kommunfast
ighet och
gatuenheten.

Boende tipsar
gatuenheten
och
trafiksituatione
n ses över.

Gatuenheten
och polisen.
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Eskilstuna
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Efter vandringen samlades åter deltagarna på mötesplatsen för att reflektera
hur vandringen upplevdes och om det fanns ytterligare synpunkter.
Mötesdeltagarna konstaterade att de trivs i sin stadsdel och är stolta över den.
Nästa trygghetsvandring och uppföljning sker preliminärt den 26 september.

Tipstelefonnummer till polisen: 114 14

Antecknare
Eva Carlsson, brotts- och drogförebyggande samordnare
Kommunledningskontoret, Trygga Eskilstuna
Eskilstuna kommun
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