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Anteckningar från trygghetsvandring i Viptorp den 1 mars 2016
Deltagare: Cecilia Stenström, Morgan, Gun Andersson och Tobias ? från
kommunfastigheter, Linda Nilsson, Ann Gustafsson, Helena Almberg från
stadsbyggnad, Annelie Klavins Nyström (m) och ordförande i Trygga
Eskilstuna samt Göran Gredfors och Robin Tarrap (m), Helena Andersson
Tsiamanis och Eva Carlsson kommunledningskontoret, Christer Sjöqvist
och Thomas Bergqvist polismyndigheten, samt 4 boende.
Eva Carlsson, samordnare för Trygga Eskilstuna, det lokala
brottsförebyggande rådet, hälsade alla välkomna till kvällens vandring. Hon
informerade om att det har genomförts väldigt många vandringar de senaste
fyra- fem åren, cirka 3-4 vandringar/år plus uppföljningsvandringar. Det
brottsförebyggande rådet påbörjade dock att genomföra trygghetsvandringar
som koncept redan 2005. Trygghetsvandringar är en viktig
trygghetsskapande aktivitet som görs i huvudsak lokalt i stadsdelar där behov
finns.
Thomas Bergqvist pratade sen om vad trygghet är för olika människor och att
det vi främst behöver bemöta är människors omotiverade rädsla. Det är inte
självklart att brott eller avsaknad av brott har någon koppling till
otrygghet/trygghet utan människors otrygghet handlar oftast om andra saker,
exempelvis medias bild samt egna erfarenheter.
Thomas gick igenom hur en trygghetsvandring går till, att vi huvudsak ska
titta på omgivningen i området, belysning, buskage, tillgänglighet och
användbarheten vid en plats.
Han beskrev brottstriangeln, för att ett brott ska kunna begås så behöver alla
dessa komponenter finnas med, en motiverad gärningsman, ett attraktivt
objekt och avsaknad av kontroll. Det är oftast utifrån den här teorin man
pratar om situationell prevention (den mest effektiva inriktningen att
förebygga brott), att förändra miljön och objekten så det inte blir lika lätt för
gärningsmannen att begå brott.
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Thomas presenterade också olika brott som skett det senaste året just i
Viptorp. Det registreras i polisens händelserapporteringssystem (Hobbit)
Thomas började med att förmedla att det ser bra ut i Viptorp, om man ska
jämföra med några andra områden i stan.
När det gäller skadegörelse och tillgreppsbrott så har det kommit in 39
anmälningar under 2015 jmf med 69 stycken 2014, 50 stycken 2013, så här
har det skett en rejäl minskning av anmälningar. Kommunfastigheter
konstaterar att det kan stämma utifrån faktiska brott då de upplever att dessa
brott har minskat. En del klotter finns men skadegörelse överlag har minskat.
Anmälda våldsbrott ligger på ungefär samma nivå som tidigare, 21
anmälningar 2015, 20 stycken 2014 och 12 anmälningar 2013.
Dessa brott kan vara brott som har skett även inomhus i lägenheterna.
Anmälningar när det gäller narkotikabrott har däremot minskat då det var
12 anmälningar 2015, 21 stycken 2014 och 26 stycken 2013. Det kan också
stämma då det visar sig i trygghetsmätningen och då boende har fått svarat
att upplevelsen av narkotikapåverkade personer har blivit färre. De här
brotten anmäls sällan av allmänhet utan enbart från polisen själva. Överlag så
ökar anmälda narkotikabrott men man ser inte några större problem i
Viptorp.
Thomas gick igenom resultatet från polisens trygghetsmätning som visar
resultat och skillnader från tidigare år. Mätningen bygger på ett
trygghetsindex som visar sig i olika färger. Grönt (1-2) är ett bra värde, gult
(3) är sådär och rött (4-5) är ett värde där det finns ett stort problem och som
behöver arbetas med/åtgärdas. När det gäller Viptorp så har värdena under
rubriken ”utemiljö” blivit bättre när det gäller uppleveslen av skadegörelse,
berusade personer, tillhåll för berusade personer. Däremot är det sämre
värden under rubriken ”utomhusstörningar”, när det gäller folk som bråkar
ute och slåss samt att bilar kör för fort och att trafikregler inte respekteras
(dock är det sistnämnda fortfarande grönt och ett bra värde).
Frågor som rör ”utsatthet för brott” så har Viptorp låga värden (grönt
överlag) där man ser förbättringar från tidigare år (2011 och 2013). Däremot
när det gäller oron för att utsättas för brott så har de värdena blivit sämre. Det
kan handla om oro för inbrott i sin bostad och förråd, brott mot sin bil, mc,
moped eller cykel, oro för att bli överfallen/misshandlad i området.
Dessutom har frågan om man känner sig trygg ute ensam sen kväll blivit röd
i stället för orange/gul. Även frågan om man känner sig otrygg ute ensam sen
kväll, rädd för speciella personer i egna bostadsområdet, att gå på restaurang,
bar eller disco samt att man avstått från någon typ av aktivitet, har blivit
sämre värden från föregående år.
När det gäller polisens agerande mot problem så har dessa värden blivit
bättre i Viptorp.
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Det polisen tror kan vara orsaken till den ökade oron för att bli utsatt för brott
och att man känner sig otrygg i Viptorp är de händelser som skett i andra
delar av stan och kanske också i andra städer och det som sker i omvärlden
över huvud taget. Här kan medias roll spela stor roll och hur människor
pratar med varandra om det som sker runt i kring. Det har alltså inget att göra
med att brotten har ökat i Viptorp, då det är tvärtom här!
Vi kom överens om var vi skulle vandra och gav oss iväg. Första platsen
skulle bli till ”mördarbacken” där någon pratade om att det var dålig
belysning och kändes skumt. Vi skulle sen ta oss igenom alla innergårdar och
ut mot bussvägen där det pratades om en hel del hål i vägen.
Vandringen:
Plats
”Mördarbacken”

Skrinnarvägen 1-5,
innergården

Skrinnarvägen 1-5
Bilvägen som går
upp mot husen.

Postadress

Problem
När vi kom hit så
hade belysningen
lagats och det
kändes ok. Backen
används däremot
inte så mycket då
den är brant. Den
används mestadels
av barn som åker
pulka nerför.
Bra planerat här!
Fint! Öppet och
upplevdes tryggt
här. Däremot
önskades byte av
ett par armaturer

Här finns inte
någon trottoar
egentligen då
många går på
vägen. Däremot
finns en annan väg
som man kan ta
men som är lite
längre. Det fanns
en liten trottoar
”snutt” längs ner,
som inte blir
skottad.
Besöksadress

Åtgärd
Inga brister framfördes och
inget åtgärdsbehov finns.

Kommunfastigheter
har i sin plan att
byta ut resterande
belysning till vita
lampor i stället för
gula som det är nu.
Det blir skillnad
med det vita ljuset.
Positivt!
Att ordna så den
lilla trottoar
”snutten” blir
skottad. Det är i
dagsläget
kommunens
trottoar men som
inte skottas p g a att
de inte kan använda
den stora maskinen
och blir säkerligen
för dyrt att ta sig dit
för att enbart skotta

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00

Ansvar
Kommunens
gatuavdelning

Kommunfastigheter

Kommunens
gatuavdelning.
Tar dialog med
kommunfastigheter
så de kan skotta
bort snön.
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Armatur är sned
vid vändplanen.

bort från den lilla
ytan. Linda på
gatuavdelningen
pratar med
kommunfastigheter
och löser detta!
Rätta till
armaturen!

Skrinnarvägen 610, gård 2.

Här sparkas det
fotboll, trots att det
finns en
fotbollsplan en
liten bit därifrån.
Detta skapar
irritation då det
låter och bollen
sparkas på olika
föremål.

Föräldrar till dessa
unga. K-fast
personal reagerar
och pratar med
föräldrarna och
deras barn.

Skrinnarvägen 610, vid
sopstationen
Vid
busshållsplatsen

Mörkt utanför
sopstationen.

Det finns redan i
dag dialog med
dessa unga (som är
i åldrarna 10-17 år)
och deras föräldrar
om situationen, det
blir lugnt ett tag
efter att personal
har reagerat men
efter ett tag blir det
samma sak igen.
Det är bara att
fortsätta att
påminna och
kanske att fler
vuxna påperkar och
säger till de unga
att ta sig till den
riktiga
fotbollsplanen
istället.
Se över
belysningen här.
Önskemål om att
belysa in mot
skogspartiet.

Kommunens
gatuavdelning

Hålen behöver
lagas då risk att
bilar förstörs

Kommunens
gatuavdelning

Skrinnarvägen
(bilvägen)

Sophuset jäms med
Skrinnarvägen

Postadress

Svag belysning och
upplevs otryggt då
det är ett skogsparti
precis intill.
En hel del hål i
gatan och på vissa
håll blir det
vattenansamlingar.
Det ställs också
sopor utanför.

Besöksadress

Kommunfastigheter

När det gäller
sophantering så är
det en kontinuerlig
fråga som kommer
upp och det handlar
om att informera de
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boende hur man
behöver hantera
sopor och om man
ser någon som gör
fel, att man påpekar
detta för personen
helt enkelt.
Parkeringen vid
”sista gården”, vid
vändplanen.

Trasig och skum
belysning samt
avflagad färg

Sista gården

Mycket fint! Här
var all belysning
bytt till vitt ljus.
Snyggt!
En trasig lampa
Strålkastare trasig

Basketplanen
Skrinnarvägen 14

Laga belysningen,
byta till vitt ljus
och se över
möjlighet att ordna
färgen ??

Kommunfastigheter

Kommunfastigheter

Lagas
Lagas

Kommunfastigheter
Kommunfastigheter

Övrigt som kom upp under vandringen:
Stadsbyggnad poängterar betydelsen av att man anmäler trasig belysning och annat som behöver
åtgärdas.
Anmälan kan göras på olika sätt:
1. Direkt via kommunens växel 016-710 10 00 och be att få hjälp med en felanmälan. Inom kort
öppnas Eskilstuna direkt som man då kan kontakta.
2. Att gå in på www.eskilstuna.se/felanmalan
3. Via mobilen
Vi samlades åter i kommunfastigheters lokal:
Tankar och synpunkter från deltagarna:
Tryggt att bo här, Bra kväll! Bra att få uttrycka vad jag tyckte. Bra! Har aldrig varit här men gillar
stället, skulle kunna bo här! Trevlig ställe! Mycket välskött, bra belysning! Min första vandring, ett
tryggt område! Inga problem, skulle också kunna bo här. Stor behållning att få delta så här och träffa
boende då jag jobbar på stadsbyggnad och mycket inomhus. Får mycket synpunkter via mail annars. Jag
tar med mig framförallt synpunkterna när det gäller hålen i vägen, det går snabbt att ses över och göra en
kostnadsanalys, däremot hur snabbt det kan åtgärdas är svårt att svara på, det är beroende hur
omfattande det är.
Välskött och fint på innergårdarna, öppet och vänligt. Bra….oftast hastar jag igenom området då jag
jobbar här, men nu blev det tid att stanna upp och titta ordentligt. Känns bra! Fick lite mer
jobb…..Trevlig och avslappnat att träffa alla boende området. Det är nära till stan men ändå lite utanför,
trevligt. Det är viktigt att hålla fast vid trygghetsvandringar, bra för polisen att träffa boende och olika
aktörer. Härligt med allas engagemang och att alla kom, ni är viktiga!
Thomas och Eva tackade för allas deltagande och för en trevlig vandring i Viptorp!
Vid pennan: Eva Carlsson016-710 20 87
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