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MINNESANTECKNINGAR

  Närvarande:

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

• Genomgång av föregående minnesanteckningar
Inga kommentarer på föregående minnesanteckningar.  

• Redovisning från arbetsgrupperna 
Anteckningar från arbetsgrupperna ”Droger och alkohol” och ”Trygghet” återfinns 
som bilagor till minnesanteckningarna. 

• Kort info från polisen
Sofie Ordell informerade om att den ökade polisiära närvaron har mottagits både 
positivt och negativt av medborgarna i området. Under perioden av den ökade polisära 
närvaron tog polisen in extrabemanning. Perioden är nu över.  

Typ av 
möte:

Trygg och säker i Fisksätra/Saltsjöbaden

Mötesdatu
m:

2019-11-04

Jan Landström– Säkerhetssamordnare  
Sofie Ordell – Kommunpolis Nacka  
Nannette Büsgen – Volontär i Nacka  
Hanna-Liisa Juntti – Samordnare för unga i 
Riskzon 
Pikko Vedenpää – HGF Nacka/Värmdö 
Morgan Karlsson – Fisksätra Folkets Hus 
Selma Daebes  - Stena Fastigheter 
Réka Tolnai – Politiker (C) BRÅ 
Elisabet Olsson – Magnolia för Life 
Peter Danielsson – Saltsjöbadens fritidsgård 
Deega Aden – Mitt i Fisksätra  

Lisskulla Zayane – Politiker (MP) BRÅ 
Elin Sylvan – ANDT Socialtjänsten 
Fazal-Ur-Rehman – Nattvandrarna   
Kristina Linder – SPF  
Stefan Wesley – SBFF 
Jan Norling – Youth & Care 
Kristiina Retter – RAPID 
Kristina Granlund – Politiker (NL) 
BRÅ 
Joseph Tekle – Nattvandrarna 
Ola Gunnarsson – ICA Supermarket 
Josefine Bergström – Sekreterare 
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Narkotika finns det gott om i Fisksätra och Saltsjöbaden och bland alla åldrar. Detta är 
inte unikt för området utan förekommer i hela landet.  

I närtid har polisen sett en liten ökning i misshandelsfall. En förundersökning angående 
en knivskärning som inträffat i området pågår av enheten för grova brott  
Det blir problematiskt för polisen när varken vittne eller målsägare inte vill delge 
information om vad som inträffat vid en incident. Många ringer polisen för att larma 
om exempelvis ett pågående slagsmål men när polisen kommer till platsen så säger vill 
inte någon uppge personer som varit inblandade. Vikten av att delge information till 
polisen är stor och något som förslagsvis kan tas med på listan som Stena kommer att 
skicka ut (se anteckningarna från arbetsgruppen ”Trygghet”).  

• Kort info från Ungdomsteamet (Polarna i Nacka)
Ingen från Ungdomsteamet var närvarande på mötet men genom Jan Landström 
meddelade dem att dem upplever det som lugnare i Fisksätra.  

• Kort info från Räddningstjänsten 
Stefan Wesley informerade om att det förekommit bilbränder i området men att de inte 
ser någon systematik i anläggningarna.   

Räddningstjänsten har tillsammans med Stena knackat dörr för att se om de boende har 
ett rimligt brandskydd i sin bostad. Ca 700 lägenheter har besökts. De boende har fått 
en folder med information om brandskydd på sitt hemspråk och Stena har bidragit med 
brandvarnare som delats ut.  

• Kort info från Trygghetsvärdarna
Kristiina Retter informerade om att de inte ser lika mycket folk stå ute och röka gräs 
öppet längre men att dem vet att många ungdomar använder sig av garagen för att röka.  

Det finns ett önskemål om att förlänga tiden, eller eventuellt skjuta fram tiden, 
Trygghetsvärdarna är ute. Idag är de ute och gör rundor mellan kl. 15.00 - 20.00.  

Föräldrar har börjat vända sig mer till dem när dem är ute.  

• Genomgång av aktuella problem i området (Laget runt)
Jan Norling – Youth & Care 
Ett inbrott har skett i området där det stals utemöbler och en grill. En misshandel är 
anmäld till polisen. 

Selma Daebes  - Stena Fastigheter 
Mycket olaglig andrahandsuthyrning. Problem med nedskräpning pga okunskap i 
området om bl.a. hur man sopsorterar.  

Politiker från BRÅ  
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Budgeten är lagd och man avsätter 6 miljoner för trygghetspaketet.  

Elisabet Olsson – Magnolia för Life 
Jobbar med hur de ska ta hand om tjejer i Fisksätra. Stöttar och finns till för dem.  

Hanna-Liisa Juntti – Samordnare för unga i Riskzon 
Kontakta henne gärna om ni känner er oroliga för någon ungdom. Om hon får reda på 
att ett problem finns så kan ungdomen sökas upp innan någon incident sker.   
Tel: 08 718 82 80 
E-post: hanna-liisa.juntti@nacka.se 

Pikko Vedenpää – HGF Nacka/Värmdö 
Under november månad har de möten. Den trygga boendemiljön är mycket viktig och 
kommer att pratas om på mötena. Det kommer att anordnas jullunch för pensionärer 
även i år. Förra året var det några 15 - 16 åriga killar som var med och hjälpte till, de vill 
vara med även detta år. 

Peter Danielsson – Saltsjöbadens fritidsgård 
Fisksätra fritidsgård har ordinarie öppettider igen. Fritidsgården kommer att få vara kvar 
till mars. På Saltsjöbadens fritidsgård har det varit lugnt och inget nytt finns att tillägga.  

Kristina Linder – SPF  
Det pratas mycket om ofrivillig ensamhet hos äldre som ett hot mot hälsan. Hör gärna 
av er till henne om ni vet någon äldre som är ensam. 

Elin Sylvan – ANDT Socialtjänsten 
En drogföreläsning hålls i stadshuset den 6 nov. Om man vill synka information som 
ska tas med på listan Stena kommer att skicka ut (se anteckningarna från arbetsgruppen 
”Trygghet”) så går det bra att höra av sig till henne.  

Fazal-Ur-Rehman och Joseph Tekle – Nattvandrarna 
Nattvandrarna har skapat en Nattvandarförening. Ungdomar är fortfarande påverkade 
av kvinnan som blev skjuten, men det har lugnat ner sig. Det finns rådande dialog 
mellan Nattvandrarna, Polis och Trygghetsvärdar. 

Morgan Karlsson – Fisksätra Folkets Hus 
Tre nya kvinnoföreningar är aktiva i Folkets Hus. Föreningarna behöver information 
och stöttning. Ledarskapsutbildning för lokala ledare och inspiratörer har 35 st anmälda 
deltagare. Utbildningen hålls tillsammans med Tollare Folkhögskola och är kostnadsfri 
för deltagarna.   

Ola Gunnarsson – ICA Supermarket 
Upplever det som lugnare med mindre ungdomsgäng som hänger i centrum. Oro bland 
medborgarna är att de tagit bort en del av parkeringen. Hälften av platserna är borta. 
Kunder kan inte handla på hemmaplan då de inte får plats att parkera.  

  
• Övrigt
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o Skicka de platser i Fisksätra och Saltsjöbaden där ni vet att det förekommer 

försäljning och bruk av droger och alkohol till Jan Landström. 
Sammanställning av dessa kommer att ske vid nästa möte. 

o På nästa möte i december kommer det att läggas mötestider för våren 2020. 

• Mötestider för hösten
o Den 9 december kl. 13.30 – 15.00  

Vid anteckningarna 
  

Josefine Bergström 
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Bilaga 1 till Trygg och säker i Fisksätra/Saltsjöbaden 2 
september 

Handlingsplan 
Stående punkter som togs fram under arbetet med handlingsplanen. 

• Det råder en uppgiven attityden kring att det finns droger i området. Befolkning 
accepterar det och finner sig i problemet. 

• Aktörer som bör bli informerade blir inte det pga rådande tystnadskultur. Det blir 
svårt att jobba med problem som inte rapporteras in. 

• Droger förekommer i lägre åldrar och hos mer tjejer.   

Sammanfattning av mötet den 4 november 
Vi pratade senast om att öka info om vad som händer:  
  
Polisen Nacka har skaffat Instagram för att göra mer aktuella inlägg lokalt.  
Registrator.stockholm@polisen.se  
Möjligt att lämna ickeakuta tips.  
Pågående brott, alltid 112.  
Tipsa helt anonym - tipsa polisen på polisen.se 
  
Vi arbetar vidare med kommunikation från kommunens sida.  
  
Nattvandrare har gått ut på vissa gator utifrån tips om haschrökning, att komma ut och 
störa leder till att det flyttar sig. Nattvandrarnas uppfattning är att det varit lugnare i 
Fisksätra efter dödsskjutningen.  
  
Ung i Fiskis har fått pengar för "Subkulturbattle" - Kan man hitta samtal om vilken drog 
har din kultur. Går det att ha tillfällen där vi kan ha samtal om droger exempelvis utan att 
vara föreläsning. Är viktigt att hitta positiva tillfällen för att skapa dialog.   
  
Magnolia for Life - kommer att dela ut droginformation en gång i månaden, varje den 28 fram 
till årsdagen av skjutningen av Ndella Jack. Kommer göra en föreläsning ihop med sin son, 
Linus. Viktigt med rättssäkerheten för syskonen till någon som missbrukar. Det kom över 
600 personer på den manifestationen för Ndella.  
  
Kan vi hitta aktiviteter som länkar ihop familjer från unga till gamla. När alla är tillsammans 
över generationsgränserna så är det lättare att nå ut. Internationella festen är ett bra 
sammanhang.  
  

Typ av möte: Arbetsgruppen ”Droger och alkohol” –   
Trygg och säker i Fisksätra/Saltsjöbaden

Mötesdatum: Den 4 november 2019

mailto:Registrator.stockholm@polisen.se
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Fisksätra Folkets Hus - har fått bidrag från socialnämnden. Nu börjar utbildningen från 
Tollare i helgen. Ca 30 deltagare. Hade varit önskvärt att vi visade upp oss från 
myndigheten/kommunen - visa på det mänskliga bakom samhället. Ge ansvar till unga 
vuxna att informera unga ungdomar. Se till att minska perioden som ansvarsfri.  
FolkLab- arbetar med att ta fram metoder. Pratar vi om projekt eller om delar av ordinarie 
verksamhet.   
Kvällspersonal börjar jobba kl. 15.00 svårt med tider för möten.  
  
Relationsskapande funkar när det inte är akuta händelser, visa på att man säger ifrån och 
larmar när det något som inte är ok.  
  
Hanna-Liisa - Kan vi kartlägga mer. Vilka ska vara med. Kallar till ett möte framöver.  
  
Vad behöver vi kartlägga vidare? 

• Platser för droghandel? - skicka lista till Janne om man har kunskap om platser för 
alkohol och drogförsäljning? 

• Personer som är bra för att sprida bra budskap?  
• Personer som stör/är inblandade i droghandel? 
• Attityder till droger/kriminalitet/samhället/kommunen/polisen? 
• Incidenter i Fisksätra Saltsjöbaden.  
• VILKA Språk behöver vi informera på? 

  
  
Vi behöver avgränsningar i vad vi gör gemensamt.  
Skapa positiva nätverk/sammanhang för dialog kring droger alkohol. 

Vid anteckningarna 
  
Elin Sylvan 
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Bilaga 2 till Trygg och säker i Fisksätra/Saltsjöbaden 2 
september

Handlingsplan 
Stående punkter som togs fram under arbetet med handlingsplanen. 

• Oro för att åka tåg eller buss – Det känns otryggt att gå från och till bussen 
• Vid vårdcentralen, familjecentralen är det mycket häng. Lokalerna är eftersatta och 

inte tilltalande (broken windows). 
• Hög växtlighet runt gång och cykelbanor. 

Sammanfattning av mötet den 4 november
Det samtalade kring problematiken kring Trygghetsvärdarnas vandringstider, föräldrars 
informationsbrist samt möjligheten att skapa en sammanställning av föreningar i Fisksätra.    

Trygghetsvärdarnas vandringstider 
Ungdomar behöver ett ställe som de kan vara på sena kvällar / nätter. Trygghetsvärdarna 
jobbar bara till 22.00. Folkets Hus har öppet till 23.00. Ungdomar vet i dagsläget att 
Trygghetsvandrarna endast är ute till kl. 22.00. Efter kl. 22.00 förekommer det att 
ungdomar från andra kommuner kommer och säljer droger i trapporna i Fisksätra centrum.  

Föräldrars informationsbrist 
Föräldrar behöver stöd. Många mammor är rädda för att gå ut när det är mörkt. Föräldrar 
vill veta mer vad som händer i Fisksätra och hur de kan hjälpa våra ungdomar.  
Ett stort problem är föräldrars utanförskap. För att råda bot på det så diskuterades det kring 
om kyrkan och moskén kan vara dem som håller utbildningar / föreläsningar för föräldrar. 
Mammagruppen från Mitt i Fisksätra har varit ute och vandrat två nätter, vilket fick ett gott 
resultat då ungdomarna visste att deras mamma var ute, men de upplever att de inte klarar 
det själva. Det diskuterade kring om ett eventuellt samarbete mellan mammagruppen och 
Nattvandrarna skulle vara aktuellt. 

Sammanställning av alla föreningar i Fisksätra 
Stena har en dialoglounge som kan användas för att sätta upp affischer samt möjlighet till 
utskick av informationsblad. Förutom en sammanställning av föreningar i Fisksätra är det 
bra om det står var man vänder sig när man vill göra en orosanmälan och var man vänder 
sig om man ser ett brott begås. Elin Sylvan och Nannette Büsgen sitter inne med bra 
information och kan kontaktas om det behöva hjälp med sammanställningen.  

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

Mötesdatum: Den 4 november 2019
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Agenda  

• Sammanställa alla föreningar i Fisksätra, helst på olika språk. Om det redan finns en 
så ska den ses över och uppdateras.  

• Med Stenas hjälp så kan sammanställningen av föreningar spridas. 
• Utbildning och föreläsningar för föräldrar.  
• Skapa en arbetsgrupp med fokus på föräldrar. Med syfte på hur man når ut till 

föräldrar.  

Vid anteckningarna 

Josefine Bergström 
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