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MINNESANTECKNINGAR

  Närvarande:

• Kort presentation av nya deltagare 
Jan Landström öppnar mötet och presentationen av nya deltagare flyttas fram till 
punkten laget runt. Han börjar istället med att ge en lägesrapport angående den kvinna 
från Fisksätra som sköts i förra veckan. Han berättar bland annat att det har hållits flera 
krisstödsmöten i veckan och att Folkets Hus har funnits som ett stort stöd.  

• Kort info från polisen 
Sofie Ordell - Förra veckans ärende angående kvinnan som sköts är handlagt som mord 
och det pågår nu en förundersökning. Skottlossningen i helgen är bekräftat. Det inleds 
nu en förundersökning för grovt brott för vidare handläggning. Polisen har arbetat 
aktivt i ärendet vilket har lett till framsteg.  

Polisen har problem med att vistas i området. Ungdomar går ihop och gaddar ihop sig 
mot polis, maskering är förekommande. Vid 21.00-22.00 fick en polisbil en mc-hjälm 
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kastad på bilens framruta uppifrån bron. Sofie Ordell är tydlig med att säga att om man 
ringer efter polisen så kommer de att komma, det spelar ingen roll vilket området det är 
i. Polisen har även de märkt av tystnadskulturen och upplever att det är få som vill prata 
med dem. Hon får frågan om det bara är såhär i Fisksätra men svarar att polisen har 
haft sådana tendenser i Orminge med.  

• Kort info från Ungdomsteamet (Polarna i Nacka) 
Jan Boman - Mycket folk är ute och rör sig. Det har varit en stor sorg efter förra veckans 
händelse med kvinnan som sköts, men ungdomsteamet kan se att positiva saker ändå 
kan spira. De kommer att fortsätta förstärka, de syns inte alltid men de finns alltid i 
närheten. Ring om oro uppstår. Ungdomsteamet journummer: 070-431 77 30  
Måndag – fredag 08.00 -16.30 samt fredag och lördag 19.00-01.00 

• Kort info från Räddningstjänsten  
Inget sticker ut ur händelserapporten. De har inte märkt av oron som råder och har inte 
haft några problem med att vistas i området. 

• Genomgång av aktuella problem i området (Laget runt) 
Morgan Karlsson – Fisksätra Folkets Hus 
Ungdomarna som vid en sorgeplats i centrum har målat på Stenas fastighet, är 
införstådda med att det måste bort. Morgan för kontakten med ungdomarna. Folkets 
Hus kommer att hålla en certifierad utbildning i början på oktober. Utbildarna kommer 
att arrangeras av Tollare Folkhögskola och handla om bl.a. plikter och skyldigheter, lagar 
och coachande samtal. Alla föreningar är välkomna och det är gratis deltagande. Idag 
börjar även arabiska teatern en utbildning på arabiska och svenska. Morgan berättar 
vidare om att Folkets Hus har köpt in en utställning som heter ”Plundring”. Den 
öppnar med vernissage den 23 september på biblioteket. Den 21 september kommer 
det att hållas en minnesstund för Barbro Bolonassos som har varit ansvarig för 
biblioteket i Fisksätra. 

Helena Eberg – Youth and care 
Hade ett HVB-hem med 20 platser men nu är det bara 6 platser kvar. Det upplevs därav 
som lugnt och tomt.  

Emil Lilja Obroucka – Stena Fastigheter 
Har märkt av tystnadskulturen, vilket är ett problem även för dem. Hyresgästerna 
känner sig som mest otrygga i garagen och källarförråden. Renoveringar av garagen är 
på gång. 

Hanna-Liisa Juntti – Samordnare Socialtjänsten 
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Kontakta gärna henne om ni känner er oroliga för någon ungdom. Hon har en tät 
kontakt med trygghetsvärdarna i Orminge men ännu inte någon direktkontakt med 
trygghetsvärdarna i Fisksätra.  

Eva Öhbom Ekdahl – Ordförande i kommunfullmäktige  
Hon förtydligar vikten av att informera om orosanmälningar.  

Mariah Hildetorn – Fisksätra Boxningsklubb 
Boxning startar den 2 september för dem som är 15 år och uppåt. 

Fazal-Ur-Rehman – Nattvandrarna   
Upplever att de glöms bort en aning, då de inte blir tilldelade den information de vill ha. 

Kristina Linder – SPF Saltsjöbaden/Fisksätra 
Mopeder har kört på ställen de inte får köra. På affären samlas ungdomar på ICA sena 
kvällar. Cykling inomhus på ICA har förekommit.  

Malin Oslak – Biträdande föreståndare på Evia HVB Fisksätra 
Hot förekommer och vapen visas. Man vågar inte anmäla till polisen för att man inte 
kan vara anonym. Det har förekommit hot mot de som anmält. 

  
• Möte i arbetsgrupperna 
Minnesanteckningar från arbetsgrupperna ”Droger och alkohol” och ”Trygghet” finns 
bifogat. 

• Mötestider för hösten: 

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 


