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Anteckningar från trygghetsvandringen i Årby den 1 december 2015
Närvarande: Ca 26 stycken deltog på vandringen, 14 män och 12 kvinnor.
Deltog gjorde representanter från kommunfastigheter, graflunds, Årby
föreningen, IK city, bostadsrättsförening 4, Q-park, nattvandrare, gatu/park
avdelningen, boende, Trygga Eskilstunas ordförande.
Eva Carlsson inledde med att hälsa alla välkomna till kvällens
trygghetsvandring.
Trygghetsvandringar är en viktig trygghetsskapande aktivitet och en
demokrati i praktiken. Trygga Eskilstuna har genomfört många vandringar
och det är åtminstone den tredje vandringen som genomförs i Årby sen 2008
samt uppföljningar.
Thomas Bergqvist, kommunpolis fortsatte prata om trygghet, vad det kan
vara och att trygghet är olika för olika människor. Det som vi fokuserar på i
trygghetsvandringarna är den omotiverade rädslan, att förändra den fysiska
miljön med exempelvis belysning, buskage, renlighet men också fundera
kring ökad kontroll.
Thomas informerade om vilka brott som skett i Årby under året och var
brotten har skett. Det är anmälda brott som förmedlas.
När det gäller tillgrepp och skadegörelse så har en viss ökning skett från 203
anmälda brott år 2012 och 234 år 2015. Det är i huvudsak på baksidan av
Årbygatan 3 och 5 som dessa brott sker.
Anmälda våldsbrott har också ökat något från 64 år 2012 till 72 år 2015.
Däremot minskade antalet anmälda våldsbrott med nästan 50% från år 2010 till
2012.
Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla
om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor!)
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Anmälda narkotikabrott har ökat från 36 anmälningar 2013 till 39 år 2015.
Tillgrepp- och skadegörelsebrotten samt våldsbrotten har minskat runt/i Årbyskolan
(från 10-20 stycken anmälningar per år till 0 stycken 2012). Kan detta ha att göra
med de brottsförebyggande åtgärder som har vidtagits? Belysning? Nattvandring?
Synpunkter och önskemål om vad man ville titta på och vilka platser man
ville gå till under vandringen.
Det var parkeringsplatsen vid Årbygatan, tunneln vid Årbyskolan,
Fristadsgatan. Att titta på belysningen, trafiksituationen, hål i asfalten,
samling med vatten vid tunneln m m.

Vandringen med plats, problem ev åtgärd och ansvar.

Postadress

Plats
Gången
från
parkeringe
n till Årby
M lokalen
och
biblioteket
Fasaden
vid Netto
och vid
pizzerian

Problem
Hål i
asfaltens

Infarten
till garaget
bredvid
Pizzerian
m fl
Vid gaveln
av
Årbygatan
3? (där
Netto m fl)
Platsen där
miljöhuset
står. (ett
nytt är på
väg)

Mörkt då
belysningen
är trasig

Besöksadress

Mörkt efter
stängning
samt ojämt
underlag

Ev. åtgärd
Laga

Ansvar
Klara
fastigheter

Att ha
upplyst
samt
jämna till
asfalten
Laga
belysninge
n

Klara
fastigheter

Mörkt och
hål i asfalten

Bättre
belysning
och laga
asfalten

Klara
fastigheter

Marken
sjunker här
och det blir
vattenansam
lingar som
upplevs som
otrevligt

Det är
svårt att
åtgärda då
marken rör
sig.
Önskemål
finns ändå
att de som

Klara
fastigheter samt
gatuavdelningen
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016-710 10 00

Klara
fastigheter
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Tunneln

Plattorna
blir oerhört
hala här.
Detta har
tagits upp i
de 2 tidigare
vandringarn
a men har ej
åtgärdats
ännu.
Mörkt på
ena sidan av
tunneln då
det sitter
gamla
lampor kvar.
Det är mörkt
och mycket
på grund av
den brand
(av en
moped) som
skedde i
somras då
taket är täckt
med ”sot”.
Det finns
trasiga
räcken.
Det upplevs
som mörkt
då man
kommer från
tunneln mot
Årbysidan

Innan
tunneln

Stora Årby
parkeringe
n
Postadress

Besöksadress

Mycket
skadegörelse
sker här
Telefon, växel

”äger”
platsen ser
över om
och vad
som kan
göras
Plattorna
bör bytas
ut.

Gatuenhete
n
informerar
om att ny
belysning
har satts
upp på ena
sidan i
tunneln
och ny
armatur
planeras
att bytas ut
i
resterande
delen i
början av
nästa år.
TA bort!
Belysa upp
så det inte
upplevs
som mörkt
då man
kommer
från
tunneln,
som är
ljus.
Belysning
har bytts
här men
Fax

016-710 10 00

Gatuavdelninge
n

Trafikverket
ansvarar för
underhåll av
väggarna inne i
tunneln.
Kommunen
ansvarar för
belysning och
marken inne i
tunneln.

Gatuavdelninge
n
Gatuavdelninge
n

Fler
fastighetsägare
äger platsen och
Mobiltelefon
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samt hot
mot Q-parks
personal.
Många
parkerar
också
olovligt vid
irdottsplatse
n.

Angörings
vägen?

Mörkt halva
vägen då det
inte finns
några
lyktstolpar
Vattenansa
mlingar

Hörnet
Årbygatan
23
Stigen rakt
igenom
innergårde
n

Postadress

Besöksadress

Mörkt.
Mycket
buskage och
trasig lampa
vid
buskaget.

Telefon, växel

fanns
andra
förslag på
att få till
ökad
närvaro.
Kanske
tom
inhängnad
och med
personal.
Att göra
parkeringe
n mer
attraktiv
för boende
och andra
att ställa
sina bilar
och kanske
också
husvagnar
m m. Man
pratade
också om
att
möjliggöra
byggnation
för fler
garage.
Ordna
lyktstolpar/
belysning.

man behöver
komma överens.
Det pratades om
en ökad
samverkan
mellan Q-park
och
fastighetsägare,
att exempelvis
nå ut med
information till
boende.

Kolla upp
problemati
ken
Göra det
ljusare.
Kommune
n planerar
redan
under
vintern att
se över
området,

Graflund och
gatuavdelning

Fax

016-710 10 00

Graflund

Gatu/parkavdel
ningen.
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Spntanidro
ttsplatsen

Belysningen
där

Infarten
vid
Årygatan 5

Flertalet
bilar kör in
här för att ta
en ”genväg”
mot
Torshälla.

genom att
ta ner
buskage
och se över
belysninge
n
Ta reda på
hur
belysninge
n styrs, när
den tänds
och släcks
Att försöka
se till så
det går att
förhindra
att bilar
åker in här.

Trygga
Eskilstuna
kollar upp med
kultur och fritid.

Stadsbyggnad
trafikavdelning.
Trafikverket är
väghållare på
Mälarvägen

Övriga synpunkter: Hastigheten har dock sjunkit den senaste tiden. Det har
utifrån tidigare vandringar åtgärdats med att bytt ut hastighetsskyltar.
Vid Årbygatan: bilar står olovligt. Kan kommunen hjälpa till att sätta pböter. Q-park tar med sig frågan.
Dessutom kom en synpunkt från en brf som inte kunde delta; Vid Fristadsg 8
så finns det en trasig lampa (stolpe), mittemot fastigheten.
(Gatuavdelningen)
Det kom också synpunkter från de som arbetar på biblioteket att det är
väldigt mörkt vid huvudingången till biblioteket. (Klara fastigheter)
Thomas förmedlar att 60 % upplever mörker som en otrygghetsfaktor.
Återkoppling från var och en efter vandringen:
Bra! Intressant! Kanon, kul att få vara med. Det kommer att hända mycket
här (parkavdelningen). Viktigt med positiva tankar. Bra och viktig dialog om
input. Det har varit mörkare än nu. Jag är osäker att gå på innergården, det är
ljust på gångbanan men mörkt runt ikring. Lärorikts! Nytta av detta som
nattvandrare! Intressant att lyssna! Bra för oss nattvandrare att veta var vi ska
gå där det är otryggt. Massa nya ideér! ANorlunda! Bra att besöka området
då jag får en bättre bild, det blir lättare att prioritera! Jobbar dagtid så
intressant att gå här kvällstid. Synd att inte fler hyresgäster deltog! Förstår att
belysning är viktigt! Kanske att ett belysningsprojekt kommer starta som det
finns planer på. Ansvaret ligger just nu hos kommunen som ska bjuda in til
ett samverkansmöte.
Det är vackert här i dagtid men mer otäckt på kvällen. Bra, men inte första
gången jag deltar, det är synd att vi tjatar om vissa saker år efter år, som inte
blir åtgärdat.
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Intressant och roligt att delta. Var på en vandring i går i Skiftinge (som
genomfördes av hyresgästföreningen) men det här var en enorm skillnad.
En vandring för enbart ungdomar är tänkt att genomföras.
Representant från radion deltog på vandringen som sa att det är viktigt att
inte göra ungdomarna besvikna utifrån de synpunkter de hade på ett par
platser som de upplevde som otrygga.
Intressant men kallt!
Härligt att det fanns diskussion om att försöka göra platser som är otrygga till
attraktiva platser.
Thomas och Eva tackar alla för engagemang och deltagandet!
En uppföljning kommer att ske innan eller efter sommaren 2016.

Vid pennan
Eva Carlsson

Stadsbyggnads gatu/parkavdelning återkopplade strax efter vandringen på
åtgärder som redan gjorts:
-Lagt i grus i de hålor som vi kört upp vid bygget av lekplatsen
-Gjort ärende om att hålla igång belysningen på multisportarenan längre på kvällen
men även på morgonen (då många går till jobb och skola i mörkret).
-Gjort ärende om att även starta upp belysningen på grusplanen i nordvästra hörnet
likadant.
-Inventerat alla trasiga lyktstolpar, 6 st. och gjort ärende med foton på dessa.
-Pratat med fastighetsskötaren på Klarafastigheter om hålorna i asfalten och om att
kolla all belysning.
-Gjort ett ärende in till Klarafastigheter om ovanstående. De har svarat och lagt i
grus i hålorna, belysningen har jag inte kollat.
-Gjort ett ärende om att genomfartstrafik bör vara förbjuden genom Årby och
förklarat problematiken med bilder och text.
-Gjort ärende till egen personal om att skära ner avenbokarna i ”skymda kurvan”
vid Fristadsgatan 8. Fixades igår.
-Gjort ett ärende på att förbjuda parkering på ena sidan av Årbygatan då det blir för
trångt vid evenemang.
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