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MINNESANTECKNINGAR

  Närvarande:

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

• Genomgång av föregående minnesanteckningar
Det fanns inget att kommentera på föregående minnesanteckningar.  

• Kort info från polisen
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Sofie Ordell – Det har skett en del grova brott under sommaren och då framförallt i Fisksätra. 
Angående knivskurningen och skjutningen så handläggs det av enheten för grova brott. En 
del misshandel och olaga hot om misshandel mellan folk som är bekanta har skett. Polisen 
fortsätter med sin närvaro i och kring Fisksätra. 

Frågor till polisen  
Ni har kontrollerat folks ID-kort ute i området. Hur fungerar kontrollerna?  
När vi kommit till en punkt där vissa personer är misstänka för brott så måste vi leta efter 
dem. Om vi då är ute och stöter på personer med samma signalement som den misstänkte 
så gör vi en bedömning och så kollar vi dem.  

I början av augusti så var det många polisbilar ute. Vad var det som hade hänt?  
Jag kan inte på det på rak arm men om det blev en polisanmälan gjord så kan du se det i 
brottsstatistiken som är bilagd minnesanteckningarna (bilaga 1 och bilaga 2).  

• Kort info från Ungdomsteamet
Jan Boman och Daniel Rosenfors – Under våren var vi ute sex kvällar i veckan och under 
sommaren var vi ute tre kvällar i veckan. Generellt var det lugnt i hela Nacka under 
sommaren och antagligen på grund av att även vuxna stannade hemma så försvann 
hemmafesterna. Vi lägger mer tid på att vara i Fisksätra nu efter det som hände i augusti. Vi 
vet att det förekommer grupper här på 13-14-åriga killar som behöver stöd och hjälp då de 
umgås nära de grövre kriminella. Vi behöver er hjälp med att lokalisera dem. 

• Kort info från Räddningstjänsten
Stefan Wesley – Det har förekommit många små markbränder i sommar. Fisksätra Holme är 
en populär plats där man vill vara och grilla. Brandförsvaret åker även ut på hembesök vid 
hjärtstoppslarm. Under dessa hembesök har vi märkt av att många är socialt undernärda.   

• Genomgång av aktuella problem i området (Laget runt)
Pirkko Vedenpää – HGF Nacka/Värmdö 
Vi i området känner oss otrygga på grund av ungdomar i olika åldrar som har en tråkig 
attityd. Jan Landström berättade att attityder kan accelerera när det händer stora saker i ett 
utsatt område. Det gäller att visa för ungdomar att det är samhället som fortfarande styr.  

Kristina Linder – SPF  
Det har varit oroligt i centrum på kvällarna med många barn och unga som cyklar runt, 
utan att föräldrar finns i närheten. Även vid rampen känns det farligt att gå då det är barn 
som kör fort med cyklar där. Bilar kör in på Forellgatan och ner till fotbollsplanen och 
parkerar där. Trygghetsvärdarna meddelar att man kan ringa dem när det är stökigt.  

Morgan Karlsson – Fisksätra Folkets Hus 
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Vi har kunnat haft massor av aktiviteter i sommar tack vare pengarna vi fick av kommunen. 
Vi hade räknat med 30-40 personer om dagen men vi hade fler än så som besökte oss och 
många av barnen är fortfarande kvar efter sommaren. Vi har en ny styrelse i Folkets Hus.  
Det var riktigt lyckat när polisen var här inne för att besöka oss och önskar mer kontakt 
med polisen framöver. Den nya hemsidan fisksätra.se är igång och vi vill använda den som 
en portal där man kan se vad händer i Fisksätra och där ni alla kan få vara med och nå ut 
med er information. 

Fredrik Molin – RAPID 
Det har lugnat ner sig men så ibland blossar det upp med oroligheter och det har blivit 
rörigt. Vi ska nu testa att ta bort trygghetsvärdar och ha dubbelbemanning med väktare 
istället. Det är inget som skiljer dem åt utöver att man är klädd annorlunda. Vi har inte 
märkt av en generell dålig attityd. Upplever ni otrygghet i området så ring oss. Har man 
frågor eller funderingar går det också bra att höra av sig till oss.  

Karin Linander – Stena Fastigheter 
Vi har en säkerhetskonsult som hjälper oss med säkerhetsfrågor. Hon har jobbat med bland 
annat otillåten bosättning med mera Det har varit en lugn sommar. Vi satsar en hel del på 
Fisksätra därav mycket byggen. Vi vill att det ska ske rotation, att det händer något i 
området och göra det mer trivsamt. Arbetet med uppsättning av kameror i centrum pågår. 
En av bommarna är trasig och vi har rapporterat det till kommunen. Vi jobbar mycket med 
dem som gör olovlig andrahandsuthyrning så tipsa gärna oss om ni vet något. 

Fazal-Ur-Rehman – Nattvandrarna   
Vi har även dagvandrat i sommar. Vid ett tillfälle så mötte vi en kille som ville sova i 
tvättstugorna och han hotade oss. Vi är har kontaktat förvaltaren om detta. I centrum har vi 
sett att det är mycket med ungdomar som hänger utanför ICA. Vi har även noterat att det 
finns mycket skräp ute.  

Peter Danielsson – Saltsjöbadens fritidsgård  
Vi hade verksamhet vid Fisksätra Holme i tre veckor i sommar med bra antal besökare. Vi 
har haft problem med EU-immigranter som uppehåller sig bakom sporthallen vid 
fritidsgården. Ett ärende om detta pågår nu hos kommunen. Vi har märkt av att ungdomar 
är rädda när de ska gå hem från fritidsgården. Dem gömmer exempelvis dyra saker som de 
har på sig så att dem inte ska synas.    

Nannette Büsgen – Volontärsamordnare  
I samverkan med civilsamhället så har Hållplats Fisksätra nu startat upp igen efter det att 
pandemin bröt ut och vi tar emot besökare 

Helena Edberg – Politiker BRÅ (KD  
Det har uppmärksammats att man hittat knivar i blomsterlådor. Till vilket syfte gömmer 
man knivar där?  
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Många yngre pratar om att det inte finns något att göra trots att Fisksätra har mycket kultur 
och ideella organisationen.   

Linus – Muslimska församlingen  
Det finns två kriminella gäng i Fisksätra varav det ena gänget inte är kvar i området nu. 
Gängen är oense om vem som ska ha monopol på drogförsäljningen. Jag har sett 
Trygghetsvärdarna stå och hänga med de ungdomar som hänger i centrum. Det uppstod ett 
bråk i centrum men Trygghetsvärdarna ringde inte polisen. Det man behöver göra är att 
samhället behöver visa nolltolerans för gängkriminalitet och samarbeta med polisen. Man 
behöver få bort det gänget som finns här nu och samtidigt se till att det andra gänget inte 
kommer tillbaka. Det har förekommit drogförsäljning hela sommaren i området.  

Reka Tolnai – Politiker (C) BRÅ 
Det råder mycket missförstånd i Fisksätra som leder till oroligheter. Jag anser att man 
behöver diskutera samhällsfrågor med de ungdomar som är på gränsen. Hur kan man jobba 
med de unga som sedan kan sprida ordet? Jan Landström svarade att ungdomar måste få 
information men det är vi som är vuxna som måste vara kritiskt granskande och agera 
gränssättande.  

Pia-Sophia Passmark – Svenska kyrkan  
Som försvar för ungdomar och människor så är det är inte så många till antal som bråkar 
och stökar. Under sommaren har vi fått bidrag från Radiotjänsten som gjort att vi kunnat 
haft bland annat familjeläger och kollon. Under sommaren har vi mött över 300 individer. 
Vi försöker samarbete mycket med andra aktörer om samhällsfrågor. I moskén finns många 
ungdomar som lägger sin fritid på stöttning. Hos Trygghetsvärdarna finns det mer att önska 
men Ungdomsteamet och polisen har fungerat bra. 

Gunilla Grudevall-Steen – Ordförande i BRÅ (L) 
Vi har fått rapporter om att det har varit lugnt i sommar och att våra satsningar har varit 
lyckade. En eloge till Ungdomsteamet som jobbade hela sommaren och alla andra som gjort 
fantastiska insatser. Jag tar till mig det ni säger om Trygghetsvärdarna och för det vidare till 
BRÅ eftersom det är vi som finansierar dem.  

Karina Sanchez - Fisksätra fritidsgård 
Personalgruppen känner oro. Vi hade stängt i förra veckan pga att vi var oroliga. Förr 
brukade vi gå två och två till fotbollsplanen med ungdomarna men nu känns det inte bra då 
vi vill ha det fullt bemannat på fritidsgården. Morgan Karlsson funderar på om de inte kan 
samarbete med varandra på något sätt.   

Ola Gunnarsson – ICA Supermarket  
Det har varit en relativt lugn sommar. En del problem har vi haft med tiggare i centrum 
eftersom många kunder vittnar om att de bli påhoppade av dem. De som tigger har nu även 
börjat ta sig upp till lägenheterna och knackar dörr.   
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Angående knivskärningen så blev vi inblandade då den knivskurna sprang in på ICA. Vi fick 
stänga i väntan på att polis och ambulans skulle komma. Det hade behövts trygghetsvärdar 
där då. Vi försökte ringa dem men det var ingen som svarade och sedan kom de ca 2,5 h 
timme efteråt.  

Hanna-Liisa Juntti och Marcus Jonsson – Samordnare för unga i Riskzon 
Vår uppgift är att vara uppsökande och samordnade. Vårt problem i Fisksätra är att vi inte 
fått information om vilka det är som står och säljer droger. Om man vet vilka det är så ska 
en orosanmälan göras. Om man inte vill göra en orosanmälan så kan man prata med oss 
anonymt så kan vi se hur vi bäst kan hjälpa individen. Vi sitter på Socialtjänsten i Nacka 
stadshus, men är även ute mycket på skolor.  

Helal Bonjal – Arriva  
Det har förekommit och hot om våld mot tjänsteman i området. Det var inte en ungdom 
utan en vuxen.  

Elin Sylvan – ANDT Socialtjänsten 
I resultatet av Stockholmsenkäten har vi sett ökat en ökning av andel som har testat 
narkotika. Jan Landström kommer att bryta ner enkätsvaren på område och sedan kommer 
en presentation ske på Trygg och säker.  

Eva Öhbom Ekdahl – Ordförande i KF 
EU-immigranter i Saltsjöbaden uppträden på ett sätt som får många vuxna att dra sig för att 
gå till centrum. Vid återvinningscentralen sitter det ofta en mycket ung pojke ensam och 
tigger. På vägen mellan Fisksätra och Saltsjöbaden åker många med släpkärror, vilket har 
inneburit att det ofta har legat stora saker på vägen som blåst av släpkärran. Vid nästa 
trygghetsvandring så vore det bra om man besökte Igelboda vägen mellan Igelboda skola 
och Igelboda platå för är det mycket sly och klotter.   

Madeleine Norelius – Ungdomsbehandlare teamet för unga i riskzon och Stödcentrum 
Vi behöver er hjälp med att nå ut med information om att vi finns. Alla under 21 år kan få 
stöd hos oss, oavsett om det är anmält eller ej.  
Information om teamet för unga i riskzon och Stödcentrum biläggs minnesanteckningarna 
(bilaga 3).  

Filmon Tekle - Fisksätra IF 
Vår verksamhet har hållit öppet för idrott under fyra veckor i sommar för barn och 
ungdomar mellan 5 – 15 år. Jag tycker inte att vi ska fastna i generaliseringar av att alla 
ungdomar är stökiga. Gruppen som är i huvudfokus är en liten grupp på 10 personer och 
det finns över 1000 ungdomar i området.  

Caroline Söderholm Chamberland – Paliro  
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Förvaltar Saltsjöbadens centrum. Vi har haft en lugn sommar med några mindre rån. Vi har 
haft problem med EU-immigranter som bor i bilar på vår parkering. Det är många 
ungdomar som rör sig i centrum men de har skött sig bra.  

• Prioriterade insatser utifrån aktuell lägesbild
Utifrån de diskussioner som kom fram kring problem i området och vad som skulle göras åt 
det är det nu upp till var och en att ta med sig de frågor som berör din verksamhet och ta 
kontakt med andra som berörs av samma fråga för att samverka kring lösningar.

• Tider för möten under hösten
o Den 19 oktober  
o Den 30 november  

Vid anteckningarna  
 
Josefine Bergström  


