
Utdrag från möte i arbetsgruppen Trygg och Säker i 
Fisksätra-Saltsjöbaden den 21 januari 2019

Jan Landström - säkerhetssamordnare i Nacka kommun öppnade mötet och deltagarna presenterade 
sig. Han berättade att det nu finns ett nytt BRÅ med Gunilla Grudevall Sten som ordförande. I 
fortsättningen kommer det att finnas en politiker närvarande vid arbetsgruppen Trygg och Säker i 
Fisksätra-Saltsjöbadens sammanträden. Det kan innebära att det årliga besöket från BRÅ i 
arbetsgrupperna inte kommer behövas då arbetsgrupperna nu får en direktkontakt med politikerna.

Genomgång av föregående minnesanteckningar.

Elin Sylvan har tagit fram en lista på länkar vilka leder till information om droger. Det är en länk-
samling om narkotika och alkohol som kan vara bra för att söka information om narkotiska 
preparat. Listan kan vara bra att spridas ut till föräldrar. Bommarna vid allén i Fisksätra är 
fortfarande ett problem som måste åtgärdas.

Kort info från Räddningstjänsten:
I skadeförebyggande arbete har räddningstjänsten gått runt och knackat dörr hos allmänheten i 
Fisksätra för att informera om säkerhet. Räddningstjänsten har möjlighet att informera på sju olika 
språk. Hittills har 530 lägenheter öppnat för dem och arbetet med Stena Fastigheter kommer att 
fortgå.

Morgan Carlsson, Fisksätra Folkets Hus informerade:
På sportlovet (onsdagen den 27 februari) är det filmvisning där det kommer att visas en dokumentär 
om manlighetsnormen. De har börjat jobba mer med normer och HBTQ-frågor. Tjejtorsdag har 
bidragit till att fler tjejer har börjat komma och nu har de ungefär 50/50 bland könen.

Johanna Kvist, Socialdemokraterna informerade:
Tanken är att det regelbundet ska finnas en representant på arbetsgruppen Trygg och Säker i 
Fisksätra-Saltsjöbadens sammanträden. Vem eller vilka det blir är ännu ej bestämt.

Lisa Muhr, Fisksätra bibliotek informerade:
Upplyste om att det blivit ny regi hos biblioteken sedan årsskiftet. Forumbiblioteken i Nacka heter 
de nu och har nya kontaktadresser.

Claes Du Rietz, Båthöjdens samfällighetsförening informerade:
Ungdomsgäng på cirka 13-15 år driver runt i området och sparkar på dörrar och rycker i handtag. 
Folk blir rädda och de har blivit uppmanade av föreningen till att ha sina dörrar låsta. Efter Stena 
Fastigheters nya parkeringsbestämmelser har det blivit mycket mer bilar på Båthöjdens parkeringar.

Hanna-Liisa Junti, samordnare för unga i riskzon, Nacka kommun informerade:
Onsdagen den 23 januari startar SSPF-arbetet upp tillsammans med alla högstadieskolor i Nacka. 
De träffas och tar fram tillsammans vilka ungdomar som är i riskzon och vad de behöver.

Thomas Björk, Trafikenheten, Nacka kommun informerade:
Under vintern har tiggeriet minskat. Bilar tas bort kontinuerligt.

Tider för möten under våren: 11 mars och den 13 maj.

Vid pennan/Gulli Perneheim


