
Sammandrag från möte med arbetsgruppen Trygg och Säker i Fisksätra - Saltsjöbaden den 22 oktober 2018 i 
Fisksätra Folkets Hus.

Kort information från Polarna i Nacka:
Tobias Söderstedt berättade att moppebilar körs på fyllan och att det säljs droger öppet. Folk ringer 114 14 i 
stället för till polisen och det är ett allvarligt problem.
Ett önskemål från de boende i Fisksätra är att affischer ska sättas upp i trapphusen med bild på en 
cannabisplanta för att informera hur plantan ser ut och vem man skall ringa om man ser den. Jan Landström, 
säkerhetssamordnare på Nacka kommun informerade att arbetet med affischen är på gång.

Kort information från Räddningstjänsten:
Stefan Wesley, Brandförsvaret, berättade att det inte finns några oroligheter på utryckningssidan. 
Räddningstjänsten fortsätter med dörrknackningar i Fisksätra i syfte att informera boende vad de ska göra om 
det börjar brinna. Cirka 500 boende har hittills öppnat dörren. 
Inför advent och jul kommer Nacka kommun lägga upp information på webbsidan om levande ljus. 
Stena Fastigheter informerar även om detta i sitt informationsblad.

Youth and Care:
Det finns ett entreprenadavtal som kommer att avslutas vid årsskiftet. Innan dess kommer en affär/återbruk att 
öppnas i Tippen där ungdomar och äldre som står utanför arbetsmarknaden får möjlighet till arbetsträning. De 
handledare som finns är utbildade personer inom till exempel snickeri. Den 9 november öppnar de med loppis 
och försäljning av enklare tjänster.

Volontär i Nacka:
Nattvandringsgrupperna har startat en Facebookgrupp.
Den 3 november är det en stor ungdomsfestival i Dieselverkstaden. Detta har lagts upp i gruppen med 
informationen att det är bra att de cirkulerar där när festivalen stänger för att bland annat hjälpa ungdomar hem.

Ola Gunnarsson, Ica Fisksätra:
Det skedde professionella stölder i somras. Folk kom med trunkar som fylldes med choklad, godis och kaffe. En 
person lyckades man få tag i. Polisen kontaktas enbart när det är stora stölder eller när personer är våldsamma 
eftersom de anser att det tar för lång tid innan polisen är på plats i butik. En man som stal cigaretter bet en 
anställd i handen. Polisen kom fort då, men de anställda är fortfarande rädda då mannen hotade dem till livet. 
Personalen saknar väktare på kvällar.

Eva Öhbom-Ekdahl, Regionalpolisrådet:
Klottret har ökat.
Löv som faller ner gör att det blir halt och bör rensas bort. Löven på marken vid busshållplatserna bör prioriteras 
att rensas bort.

Claes Du Rietz, Båthöjdens samfällighetsförening:
Män driver omkring mellan klockan 00-02 med telefoner och så fort någon visar sig så försvinner de. Bilar har 
blivit repade. En bil backade rakt in i en garageport. Uppmanar allmänheten att visa sig men att inte agera. 
Lekpark i gropen blev mycket lyckat och med ingen förstörelse alls.

Emil Lilja Obronika, Stena Fastigheter:
Belysningsprojektet i loftgångshusen drar ut på tiden men kommer ske innan årsskiftet.
Det rekryteras fler trygghetsvärdar.
Boendeparkeringstillstånd gäller nu bara för de boende i husen.
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