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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.  

• Genomgång av Stockholmsenkäten
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Jan Landström presenterade ungdomsbrottslighetens utveckling mellan 2003-2020 i 
Fisksätra och Saltsjöbaden. Presentationen finns bifogat till minnesanteckningarna (bilaga 
1). 

• Kort info från polisen
Sofie Ordell – I Fisksätra har läget varit ansträngt. Sen i somras så har det varit bland annat 
två knivskärningar och flera personrån. Polisen har även tagit en del narkotika och vapen 
från området. Alla ärenden utreds fortfarande av enheten för grova brott. Polisens närvaro 
kommer att fortsätta vara i högre grad då man bedömer att det finns pågående konflikter i 
området. Polisen samarbetar med Socialtjänsten, Åklagarmyndigheten, med flera Vad gäller 
Saltsjöbaden så ser man en liten ökning av motorburen ungdom och där förare är påverkade 
av alkohol eller droger.  

• Kort info från Ungdomsteamet
Daniel Rosenfors – Ungdomsteamet är ute med en bil i stort sett varje dag. På grund av 
pandemin så följer inga Polare med ut, utan endast ungdomssamordnare. I Saltsjöbaden 
upplevs det som relativt lugnt. Tidigare har de fått samtal angående större hemmafester 
men det är inget som sticker ut nu längre. Fisksätra besöks av Ungdomsteamet frekvent.   
Resultatet av analysen av smuggelspriten Smirnoff  var att alkoholhalten inte är den som står 
på flaskans etikett och man kan konstatera att det inte är spriten av märket Smirnoff.  

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 – Lugnt i Fisksätra och Saltsjöbaden. Mindre brand vid Igelboda Tippen. 
Räddningstjänsten ser inga specifika trender.  

Statistik presenterades och bifogas minnesanteckningarna (bilaga 2) 

• Genomgång av aktuella problem i området (Laget runt)
Thomas Björk – Trafikenheten  
EU-migranter i centrum finns i centrum. Har fått rapport från Stena Fastigheter. 

Nannette Büsgen – Volontärsamordnare  
Nanette kommer att gå i pension och det finns inte idag någon plan på ersättare.  

Claes Du Rietz – Båthöjden samfällighet  
Det är lugnt på Båthöjden. Tidigare var man var oroad för fritidsgården men Claes har inte 
hört någon utrycks sin oro kring det på ett tag.  

Christian Olsmalm- Nattvandrarna och Saltsjöbadens församling 
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Församlingen försöker ha kontakt med ungdomar via nätträffar. Angående terminens 
planerade nattvandringar så är de slut för i år. Efter att ha lyssnat av deltagarna i TRÅ så 
bestämmer sig Christian ändå för att försöka fortsätta med nattvandringen även under 
december. Man funderar på att skapa en grupp på Facebook för att underlätta 
informationsspridningen.  

Selma Daebes - Stena Fastigheter 
Angående eventuell olovlig andrahandsuthyrning så har Selma inte fått in några rapporter.  

Francois de Swardt - Platschef  Saltsjöbanan  
På senaste tiden har man sett ökning av ordningsproblem där ungdomar håller på med olika 
typer av sabotage. Man har haft kontakt med skolan men inte sett någon förändring. 
Sabotage sker i störst utsträckning innan och efter skoltid (09.00-11.00 mot Tattby och 
13.00-16.00 från Solsidan).  

Fredrik Molin – Trygghetsvärdarna och väktarna 
I centrum mycket unga/barn som är dåliga på att hålla avstånd, vilket väktarna får påminna 
dem om att göra. Tiggare är tillbaka i centrum samt även ett ungdomsgäng som varit borta 
en tid. Man hänger gärna i garage och portar, vilket är normalt för årstiden. Fredriks 
uppfattning om läget är att det är lugnt fram tills det smäller till rejält. Han kan informera de 
trygghetsvärdarna inom SL angående problematiken på Saltsjöbanan. 

Marcus Jonsson – Samordnare för unga i Riskzon 
Haft ett litet inflöde av ungdomar från Fisksätra. Hanna-Liisa Juntti kommer att avsluta sin 
tjänst i början på december. Fler intressanta och kompetenta sökande finns redan till 
tjänsten.  

Lina Lindfors och Morgan Karlsson – Fisksätra Folkets Hus 
Vill gärna vara med och sammanfatta ett mail till kommunen som understryker vikten av en 
ersättare till Nannette. På Folkets Hus har det varit relativt lugnt. Det är knepigt för 
personal att se till att barnen håller avstånd. Nu stänger Folkets Hus kl. 21.00 och inte 23.00 
som tidigare. Under öppettiderna är det fullt i alla rummen i huset med elever som sitter 
och studerar.   

Madeleine Norelius – Ungdomsbehandlare teamet för unga i riskzon och Stödcentrum 
Har inte fått in så mycket från Fisksätra. I ett tidigare möte där det var barn- och 
ungdomsfokus så diskuterades det om äldre volontärer kunde åka med Saltsjöbanan för att 
det skulle minska problematiken där. Hon tyckte att det var en bra tanke som är värd att tas 
upp igen efter att pandemin gått över. Madeleine kommer att avsluta sin tjänst som 
ungdomsbehandlare för teamet för unga i riskzon och Stödcentrum och börja på Bryggan i 
Fisksätra.  

Peter Danielsson – Saltsjöbadens fritidsgård 
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Från och med den 27 nov tar fritidsgården emot max 25 besökare, födda 2005 eller yngre 
och bosatta i Nacka. Gymnasieungdomarna blir därför drabbade.  

Pirkko Vedenpää – HGF Nacka/Värmdö 
EU-migranterna har kommit tillbaka samt några ungdomar man inte sett på en tid i 
området. Brandvarnarna behöver ses över. Pirkko återkommer i januari med resultat från en 
trygghetsenkät som delats ut till medborgare.   

YuSie Chou Rundkvist – Politiker (NL) 
Det är viktigt att de tjänster som till Nannette Büsgen och Elin Sylvan har blir ersatta och 
att ersättaren får en bra överlämningen och inskolning. 
Biblioteksanställda i Fisksätra har en brandvarnare som knäpper var femte sekund. De ska 
ha varit i kontakt med Stena Fastigheter utan att något har åtgärdats. Stena fastigheters 
förvaltare för centrum meddelade under mötet att hon ska se till att det blir åtgärdat.  

Kristina Sandberg – Skolkurator Saltsjöbadens Samskolan 
Christian Olsmalm och hon ska höras om nattvandringen i januari. Kristina bad Francois de 
Swardt att höra av sig till henne då de är medvetna om problematiken på Saltsjöbanan.  

Reka Tolnai – Ledamot (C) BRÅ 
Hon frågade Ungdomsteamet om de har märkt av att det är fler gymnasieungdomar ute nu 
när de inte får vara på fritidsgårdarna. Ungdomsteamet svarade med att det är relativt lugnt 
ute i Fisksätra och Saltsjöbaden. En orsak till det kan vara att ungdomarna rör sig till andra 
närliggande kommundelar. 

• Prioriterade insatser utifrån aktuell lägesbild
o Hör ni något om olovlig andrahandsuthyrning hör av er till Selma Daebes 

på Stena fastigheter 
o Fortsatt kommunikation kring ordningsproblem på Saltsjöbanan 

• Redovisning av trygghetsvandringen i Fisksätra den 13 nov
Pirkko Vedenpää berättade att gjorde en trygghetsvandring med utgångspunkt från 
Båthöjden fritidsgård. Det var bland annat personal och ungdomar från fritidsgården som 
deltog. Vad man reagerade starkast på och som behövde åtgärdas var dåliga belysning då det 
var några lampor som inte fungerade och sly som behövdes röjas kring dem. Det är även 
dåligt skyltat till centrum. 

• Förslag på möten våren 2021
Förslaget fastställdes. 
• 25 januari, kl. 13.30 – 15.00 
• 22 mars kl. 13.30 – 15.00 
• 27 maj kl. 13.30 – 15.00 



 ( )5 5

                            

• Övriga frågor
Jan Landström ställde en öppen fråga om huruvida deltagarna ser behov av en 
trygghetsvandring och i så fall vart i Älta den ska ske. Han bad deltagarna att fundera på 
saken och återkomma via mail eller telefon till honom.  
Mail: jan.landstrom@nacka.se. Telefonnummer: 0704318745 

Vid anteckningarna  
Josefine Bergström
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