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MINNESANTECKNINGAR

  Närvarande:

• Kort info om Wall Street Stockholm 2022 
Nackas stadskreatör Fredrika Friberg informerade om hennes initiativ och tankar inför 
nästa festival för modern offentlig konst där som är tänkt att bli en regional variant för 
Storstockholm där flera kommuner samarbetar för en större gemensam insats - Wall Street 
Stockholm år 2022. Förslaget är baserat på erfarenheterna från Wall Street Nacka (se länk: 
https://www.youtube.com/watch?v=zIvLgPuDj1M) som genomfördes i Nacka kommun 
hösten 2019. Flera kommuner är intresserade av medverkan.  

Analyserna efter Wall Street Nacka 2019 visar bland annat att nackaborna i stort är mycket 
nöjda, men att vi behöver bli bättre på att inkludera medborgarna. Vi tittar på olika sätt att 
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göra det, och era nätverk blir viktiga när vi bestämmer hur vi ska göra. Möjligen blir det ett 
frågeformulär (mall) eller liknande. Vi är inte riktigt framme i bäst väg än, och återkommer 
lite längre fram.  

• 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
Sofie Ordell – Det har skett en del rån, både mot butik och mot personer, och andra grova 
brott i området. Förundersökning pågår och flera personer sitter frihetsberövade för de 
senaste brott som skett. Man har fått upp två kameror på allmän plats i Fisksätra. Nu kan 
polisen i se i realtid och på inspelat material vad som händer på Fisksätra torg.  

Frågor till polisen  
På frågan om det gått ut information om att kamerorna sitter uppe så svarade Sofie att det 
sitter skyltar vid platsen där kamerorna är uppsatta. Kamerorna filmar inte in i bostäder 
eller verksamheter, endast gator och torg.  

• Kort info från Ungdomsteamet
Jan Boman och Söderstedt – Det har varit ovanligt många ungdomar som agerat berusade på 
senaste. Många ungdomar, mellan 11-18 år, har blivit mycket dåliga av smuggelspriten 
”Smirnoff ”. Innehållet i flaskan ska skickas för analys. Det åker runt ett antal bilar i 
kommunen som säljer spriten, och även ecstasy. Ser man en sådan bil så ska man ringa 112 
och får man reda på det i efterhand så kan man gå in på polisens hemsida och göra en 
anmälan. 

Elin Sylvan tipsade om en flik på Nackas hemsida där man har samlat information om hur 
kommunen arbetar drogförebyggande mot alkohol och narkotika och vad du som förälder 
och skola kan göra för att stötta ungdomar 
Länk till sidan: https://www.nacka.se/drogforebyggande 

Ungdomsteamet har sett en sett en förändring i centrum efter att kamerorna kom upp. De 
har haft ett möte med trygghetsvärdarna där de tog fram riktlinjer om hur de ska arbeta i 
ihop i framtiden.  

Tack till Nattvandrarna som befunnit sig vid Nacka Forum. När de varit där har det varit 
lugnare.  

Ungdomsteamet journummer: 070-431 77 30  
Måndag – fredag 08.00 -16.30 samt fredag och lördag 19.00-01.00 

https://www.nacka.se/drogforebyggande
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• Kort info från Räddningstjänsten
Stefan Wesley – Inget särskilt sticker ut i Fisksätra.  

• Genomgång av aktuella problem i området (Laget runt)
Fisksätra kyrka 
Det börjar bli kallare så det blir svårare att vara utomhus, vilket vi hittills har varit pga 
pandemin. Det finns en generell oro kring pandemin och vi har upplevt att det finns sociala 
problem i anslutning till det. 

Agneta Berg - SPF 
Bilar kör för fort på 30-sträckan efter Tippen. Information förs vidare till Trafikenheten.  
Karina Sanchez - Fisksätra fritidsgård 
Direkt efter förra mötet så satte vi igång igen veckan efter. Ungdomar är glada och det är 
lugnt på gården med fler besökare.  

Fiskarhöjden 
Vi har haft två inbrott och en stöld av bildäck. Det var ett gäng som cirkulerade runt i 
området förr men de är borta nu. 

Elin Sylvan – ANDT Socialtjänsten 
Arbetet kring Stockholmsenkäten är pågående. Jan Landström kommer att göra en mer 
detaljerad presentation av resultat vid nästa TRÅ-möte. 
Länk till information om Stockholmsenkäten 2020: https://www.nacka.se/omsorg-stod/
riskbruk-och-missbruk/drogforebyggande-arbete/stockholmsenkaten-2020/ 

Marcus Jonsson – Samordnare för unga i Riskzon 
Vi försöker identifiera ungdomar i Fisksätra. Lågt inflöde på namn men med en 
förhoppning om att det ska ändras. Om någon sitter på namn så informera gärna Marcus 
eller Hanna-Liisa. 

Selma Daebes - Stena Fastigheter 
Vi jobbar mycket med den olovliga andrahandsuthyrningen. Det är en lång process och vi 
har en utredare som jobbar enbart med det. Sitter ni på namn eller får tips om personer 
som bor i olovlig andrahand så skicka gärna informationen till Selma: 
Selma.daebes@stena.com  
Stena står för namnet så ni kommer att vara anonyma.  
Jan Landström informerade om att de flesta problem vi har i området kommer från folk 
som bor i olovlig andrahand.  

Josefina Catenaro - Fisksätra bibliotek  
En besökare och en i vår personal har blivit av med sina mobiler inne på biblioteket.  

https://www.nacka.se/omsorg-stod/riskbruk-och-missbruk/drogforebyggande-arbete/stockholmsenkaten-2020/
https://www.nacka.se/omsorg-stod/riskbruk-och-missbruk/drogforebyggande-arbete/stockholmsenkaten-2020/
mailto:Selma.daebes@stena.com


 ( )4 5

                            
Vi har börjat smått med aktiviteter, Hållplats Fisksätra och läxhjälp är igång. Vi har mer 
besökare men inte så som det var innan pandemin.  

Fazal-Ur-Rehman – Nattvandrarna   
Fler ungdomar håller sig inomhus. Vi har fört dialog med föräldrar om att ta hand om sina 
ungdomar som är ute. Stenkastning på bilar förekom i helgen. 

Pirkko Vedenpää – HGF Nacka/Värmdö 
Det har blivit väldigt mycket lugnare. I och med renoveringarna så är det mycket människor 
i rörelse. Grupperingar som tidigare suttit i området på nätterna har försvunnit tack vare 
polisens närvaro. Det körs fortfarande mycket bilar i området. Vi upplever en oro då alla 
våra lokaler är uppsagda av Stena fastigheter.  

Mikael Lopez – Trygghetsvärdarna och väktarna 
Vi upplever att det blivit bättre. Vi försöker hålla oss mycket i centrum eftersom fler 
ungdomar hänger i centrum nu då det blivit kallare ute.   
Trygghetsvärdarna: 0722-11 99 41  
Väktarna: 0722- 76 87 97 

Karin Aldén och Christian Olsmalm - Nattvandrarna och församlingen Svenska kyrkan. 
Vi märker också av att antalet fester och alkoholkonsumtionen har ökat. Kanske kan det 
hållas utbildningar kring ämnet tillsammans med församlingen. Saltsjöbaden är i behov av 
fler vandringsledare. Angående församlingsverksamheten så rullar den på.  

Jan Norling– Youth and Care 
Vi kommer att lägga ner vårt boende för dem i 16-20 års åldern då handläggarna inte kan 
komma ut pga pandemin. Vi har märkt av att många är skeptiska till att flytta till Fisksätra.  

Eva Öhbom Ekdahl – Ordförande KF 
I Saltsjöbaden har en svart Porsche setts köra väldigt fort. Det har röjts en del sly mellan 
Igelboda station, Igelboda platå och Stockholmsvägen. Dock har man inte samlat ihop slyn 
från marken vilket har skapat irritation. Polisen informerade om att de har haft flera 
trafikkontroller i Fisksätra och Saltsjöbaden då man ser en att det råder vårdslöshet i 
trafiken i området.  

Madeleine Norelius – Ungdomsbehandlare teamet för unga i riskzon och Stödcentrum 
Fortfarande en överrepresentation av utsatta unga tjejer där det handlar om sexualbrott i 
nära relation. Vårt budskap är att uppmana till att ta kontakt med oss.  

Nannette Büsgen – Volontärsamordnare  
Det hålls en nätverksträff  på temat brottsprevention den 4 nov kl. 19-21 i Nackasalen. 
Träffen är riktad till nattvandrare. Anmälan görs till: volontar@nacka.se  

mailto:volontar@nacka.se
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• Prioriterade insatser utifrån aktuell lägesbild

o Hör ni något om olovlig andrahandsuthyrning hör av er till Selma på Stena 
fastigheter 

• Tider för möten under hösten
Den 30 november  

• Övriga frågor
Trygghetsvandring 
Jan Landström informerade om att man ser ett stort behov av trygghetsvandringar.  
Kommunen vill satsa mer på dem och det finns avsedda centrala resurser till att genomföra 
fler.  

För att det ska kunna utvecklas så behövs lokala noder inom varje område som sköter det 
administrativa. Det innebär att det behövs några som kan skicka ut kallelse, lägga 
vandringrutten, skicka ut information om vandringen och föra minnesanteckningar. Jan 
Landström ser till att de centrala aktörerna är med och han kommer även att vara med som 
sakkunnig. Hör av dig till Jan om du är intresserad.  

Vid anteckningarna  
Josefine Bergström  


