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MINNESANTECKNINGAR

  Närvarande:

• Kort presentation av deltagarna
Jan Landström öppnade mötet och deltagarna presenterade sig kort.  

• Genomgång av föregående minnesanteckningar
Det fanns inget att kommentera på föregående minnesanteckningar.  

• Kort info från polisen
Sofie Ordell – Polismyndigheten har fattat beslut om fast kamerabevakning i Fisksätra 
centrum. Kamerorna filmar allmän plats, ut mot gator och torg. Kamerorna fungerar som 
ett komplement till polis som kommer att fortsätta befinna sig i området.  
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Fortsatt arbete med att plocka bort narkotika i området. Nyligen fick en person skriven i 
Fisksätra ett flerårigt fängelsestraff  pga narkotikabrott.  

Bilaga 1 - Brottsstatistik avseende polisanmälda brott mellan 2018-2020 
Bilaga 2 - Brottsstatistik med misstänkt under 18 år under 2020  

• Kort info från Ungdomsteamet
Jan Boman och Hamid Farhadi – Det är relativt lugnt i området med få ungdomar ute. Runt jul 
hängde ungdomar vid tippens centrum. En bil är ute sex dagar i veckan som täcker hela 
Nacka. På grund av pandemin så följer inga polar-ungdomar med ut och inga skolor 
besökts.  

Ungdomsteamet journummer: 070-431 77 30  
Måndag – fredag 08.00 -16.30 samt fredag och lördag 19.00-01.00 

• Kort info från Räddningstjänsten
Stefan Wesley – Några enstaka lägenhetsbränder har förkommit där ingen har blivit skadad. 
Vanligtvis knackar Räddningstjänsten dörr och informerar om brandsäkerhet men på grund 
av pandemin har man inte gjort några hembesök sedan pandemin bröt ut.   

• Genomgång av aktuella problem i området (Laget runt)
Anna-Greta Berg – SPF 
Läget är lugnt. 

Thomas Björk – Trafikenheten  
EU-migranter har inte setts till i området. Broarna ska renoveras i år viket medför en 
trafikomläggning.  

Christian Olsmalm- Nattvandrarna och Saltsjöbadens församling 
Efter dialog med skolan så kommer nattvandring att starta lite senare än vanligt, i slutet av 
februari i början på mars. Under tiden så finns det en liten grupp individer som vandrar 
sporadiskt. Det finns ungdomar som växt ur kyrkans ungdomsgrupp som deltar i 
vandringarna. Omorganisation sker i församlingen.  

Selma Daebes - Stena Fastigheter 
Önskar trygghetsvandring snart.   

Joanna Ekström – Biblioteket i Fisksätra 
Biblioteket öppnade idag och planerar att ha öppet fyra timmar om dagen framöver.   

Marcus Jonsson – Samordnare för unga i Riskzon 
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Den 12 april får Marcus en ny kollega. Charles Lang har tidigare jobbat med 
brottsförebyggande i Botkyrka.  

Fazal-Ur-Rehman och Joseph Tekle – Nattvandrarna   
Efter en vandring tillsammans med Centerpartiet såg det att det var mycket nedskräpning på 
Sikgatan. Man upplever att det har varit lugnare i centrum sedan polisens kameror satts upp.   
Kenny Bungss - Trygghetschef  Saltsjöbanan  
Angående ordningsstörningen då ungdomar åker med tågen till och från skolan så har man 
haft dialog med SL:s trygghetscentral samt polisen med flera Trygghetscentralen kan ordna 
med riktad närvaro i form av trygghetsvärdar och i viss mån även ordningsvakter. Polisen 
meddelade att de kan vara på plats i mån av tid. Ungdomsteamet informerade om att de 
varit i kontakt med föräldrar som skulle prata med sina barn. Nattvandrarna erbjuder sig att 
åka med tågen men behöver då SL-kort.   

Lina Lindfors – Fisksätra Folkets Hus 
På grund av pandemin har man inte haft ungdomar i huset. Läget just nu är lite oklart hur 
man ska göra framöver då nya restriktioner har kommit.  

Mikael Lopez Bryukhanov – Trygghetsvärdarna 
Under jul och nyår så var det incidenter med ungdomar som sköt med raketer i centrum. 
Efter att trygghetsvärdarna mottagit tips om att ungdomar använder narkotika i garage och 
källare så har de extra bevakning på de områdena. I övrigt lugnt. 

Madeleine Norelius – Bryggan i Fisksätra 
Madeleine som tidigare jobbat på Stödcenter för unga brottsutsatta informerade om att 
läget är förvånansvärt lugnt och att dom ber andra i arbetsgruppen att sprida ordet om att 
dom finns. Information om stödcentret och kontaktuppgifter finns bifogat 
minnesanteckningarna (bilaga 3).  

Angående Bryggan Råd och stöd i Fisksätra centrum som vänder sig till familjer och barn 
upp till 18 år  
De vänder sig till familjer och barn upp till 18 år. Vi kan hjälpa med praktiska frågor och 
generella frågor. Öppna förskolan har haft stängt – de skickar med att det sent i höstas… 
vore bra om det fanns tips och råd om misshandel i hemmet.  

Pirkko Vedenpää – HGF Nacka/Värmdö 
Inte mycket folk ute pga pandemin. Nov – dec händelserna mordbrand var stadsmissionens 
lägenhet. Jul och nyår rätts så lugnt på gatorna. Trafiken tät. Lägenhetsrenoveringar 
byggnadsavfall framför porten lämnats flera veckor, skräpigt.  

Trygghetsvandringen behöver hon hjälp med personer som kan tänka sig gå ut på 
vandringen. Fortfarande inte fått återkoppling från fritidsgården. Jan Landström kontaktar 
Anna Möller för att få bilderna från förra trygghetsvandringen.  
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Therése Roxner – Systembolaget Saltsjöbadet  
Man har kunnat stoppat mer lagning i och med att man kontrollerat vilka som kommer in i 
butiken enligt restriktionerna.  

Eva Ekdahl Öhbom – Ordförande i KF 
Dålig framkomlighet vid Igelboda station i och med halt underlag. Thomas Björk 
meddelade att det är driftenheten som har hand om det och han meddelar dem om 
problemet. Eva ställde frågan till övriga deltagare i arbetsgruppen om det går med planering 
kring framtida lov. Stena fastigheter informerade om att de söker fyra ungdomar som kan 
hjälpa till med enklare fastighetsskötsel under sportlovet. Ungdomsteamet informerade om 
att de arbetar över sportlovet.  

YuSie Chou Rundkvist – Politiker (NL) 
Genom Lina Lindfors hälsade YuSie att hon kan tänka sig att vara med på 
trygghetsvandring samt att det finns träd med ljusslingor som inte lyser.  

• Prioriterade insatser utifrån aktuell lägesbild
o Inga prioriterade insatser togs upp på mötet.  

• Möten våren 2021
o 22 mars kl. 13.30 – 15.00 
o 27 maj kl. 13.30 – 15.00 

• Övriga frågor
Ungdomsrepresentation i Trygg och säker 
Arbetsgruppen diskuterade vilka ungdomar som skulle kunna bjudas in till framtida möten. 
Det gavs förslag om representanter från Fisksätra IF, fritidsgården och skolornas elevråd.   

Trygghetsvandring 
Jan Landström informerade om att man ser ett stort behov av trygghetsvandringar.  
Kommunen vill satsa mer på dem och det finns avsedda centrala resurser till att genomföra 
fler. För att det ska kunna utvecklas så behövs lokala aktörer inom varje område som sköter 
det administrativa. Det innebär att det behövs några som kan skicka ut kallelse, lägga 
vandringrutten, skicka ut information om vandringen och föra minnesanteckningar. Jan 
Landström ser till att de centrala aktörerna är med och han kommer även att vara med som 
sakkunnig. Hör av dig till Jan om du är intresserad.  

Vid anteckningarna  
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Josefine Bergström


