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MINNESANTECKNINGAR

• Kort presentation av nya deltagare 
Jan Landström öppnar mötet och deltagarna presenterar sig kort.  

• Handlingsplan för arbetsgruppen TS- FS/SB 
Två arbetsgrupper bildas – arbetsgrupp droger och alkohol och arbetsgrupp trygghet.  
Jan Landström skickar ut kontaktuppgifter till alla som delar arbetsgrupp. En 
samordnare som sammankallar alla i gruppen (förslagsvis två ggr per termin) 

Typ av möte: Arbetsgruppen Trygg och säker i Fisksätra/Saltsjöbaden

Mötesdatum: Den 13 maj 2019 

Närvarande: Jan Landström – Säkerhetssamordnare  
Nicole Charro – Ungdomssamordnare  
Helena Edberg – Youh & Care 
Jan Norling – Youth & Care 
Anna Möller – Enhetschef  Fritidsgården VSS 
Pirkko Vedenpää – Hyresgästföreningen Nacka/Värmdö 
Kristina Linder – SPF Fisksätra /Saltsjöbaden 
Ola Gunnarsson – ICA SM Fisksätra 
Nanette Büsgen – Koordinator, Volontär i Nacka 
Joseph Tekle – Nattvandrarna / LGUG 
Daniel Kaissidis – SBFF 
Elin Sylvan – Soc. Nacka, ANDT samordnare  
Jan Boman – Ungdomssamordnare  
Morgan Karlsson – Fisksätra Folkets Hus 
Eva Öhbom Ekdahl – Ordförande kommunfullmäktige 
Kristina Granlund – Politiker (NL) BRÅ 
Aden Deega – Mitt i Fisksätra 
Réka Tolnai – Politiker (C) BRÅ 
Chanelle Benhabara – Skolkurator Akademiska skolan 
Sofie Ordell - Polis 
Fazal-Ur-Rehman – Nattvandrarna   
Josefine Bergström – Nämndassistent 

Postadress Besöksadress Telefon E-post sms webB ORG.NUMMER

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80
www.nacka.se 212000-0167
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behöver utses av medlemmarna i respektive arbetsgrupp. Bifogat med 
minnesanteckningarna finns fördelningen av arbetsgrupper. 

• Kort info från polisen 
Sofie Ordell – Tillgreppen av moped har börjat öka igen. Detta är inget specifikt för 
Fisksätra och Saltsjöbaden, utan det förekommer i hela landet. Polisen tar tacksamt 
emot alla tips angående mopeder från allmänheten. Det har förekommit tillslag av 
narkotika och alkohol i området. Några incidenter med ungdomar som kört 
mopeder påverkade av alkohol. Personrån och rånförsök har även inträffat, både i 
Fisksätra och Saltsjöbadens centrum. Jacka, mobiltelefon eller moped har varit det 
som rånats. Förundersökning pågår angående lägenhetsbrand, eventuell mordbrand.  

• Kort info från Ungdomsteamet (Polarna i Nacka) 
Jan Boman och Nicole Charro – Det har skett en ökning av folk som rör sig ute nu när 
vädret är bättre. Det har varit relativt lugnt i Fisksätra men det har förekommit mer 
alkohol än tidigare i Saltsjöbaden. Föräldrar ringer Ungdomsteamet och vill ta tag i 
saker med egna händer. Nattvandringen har nu startat i Saltsjöbaden. 
Ungdomsteamet jobbar alla skolavslutningar och baler. Filmer från Ungdomsteamet 
kommer att komma ut på Nackas hemsida, sprid dem gärna.  
Ungdomsteamet journummer: 070-431 77 30  
Måndag – fredag 08.00 -16.30 samt fredag och lördag 19.00-01.00 

• Kort info från Räddningstjänsten  
Daniel Kaissidis – Den 13 april och 14 april inträffade fyra händelser med kort 
mellanrum. Det var brand i containrar och på natten så brann det i bilar Fisksätra 
centrum. Brand i byggnad på Akademiska skolan den 1 maj. Markbrand på 
Fisksätraholmen. Räddningstjänsten åker på många uttryckningar där det inte visar 
sig vara någon brand då många ringer 112 utan att gå ut och kontrollera själva om 
vad som hänt. På hemsidan https://sbff.se/ står all aktuell information om 
eventuella brandförbud.  

• Genomgång av aktuella problem i området (Laget runt) 
Pirkko Vedenpää – Främmande människor skriver in sig i lägenheterna. På https://
www.adressandring.se/ kan man spärra sin adress för att förhindra detta.  

  
• Anna Möller – Stort event den 14 juni för tonåringar i Dieselverkstaden. Fisksätra 

kommer att ha verksamhet på Holmen och på fritidsgårdarna sex veckor på 
sommarlovet. De första tre veckorna och de tre sista veckorna på lovet.  

• Övriga frågor 

https://sbff.se/
https://www.adressandring.se/
https://www.adressandring.se/
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o Jan Landström kommer börja skicka ut polisanmälningar från hela Nacka 
och rapporter från Trygghetsvärdarna två till tre ggr i veckan. 

o Flyers med kontaktuppgifter till nyckelpersoner i Fisksätra och Saltsjöbaden 
är klara. Jan Landström trycker upp en bunt och lägger dem i Fisksätra 
Folkets Hus. Han kommer även att skicka ut en pdf  på den som ni kan 
skriva ut och sprida.  

o Fisksätra Folkets Hus stänger 23.00 och efter det så hänger dem utanför 
utan att ha något att göra. Finns en önskan om bättre belysning utomhus 
och längre öppettider.  

• Mötestider för hösten:  
Den 2 september kl. 13.30 – 15.00 efter mötet träffas arbetsgruppen.  

Den 4 november kl. 13.30 – 15.00 efter mötet träffas arbetsgruppen. 

Den 9 december kl. 13.30 – 15.00 efter mötet träffas arbetsgruppen. 

Vid anteckningarna 
  

Josefine Bergström


