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MINNESANTECKNINGAR

  Närvarande:

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

• Rånstatistik Nacka
Jan Landström visades ett bildspel på rånstatistik fördelat på områden i Nacka som 
tagits fram tillsammans med polisen. Bildspelet finns bifogat till minnesanteckningarna. 

• Redovisning från arbetsgrupperna 
Jan Landström informerar om att en mindre ändring, en förenkling, av arbetsgrupperna 
är gjord. Nu heter grupperna ”Ungdomar och droger” och ”Ungdomar och brott”. 
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Tanken med arbetsgrupperna är att de ska bli mer Case-baserade. Anteckningar från 
arbetsgrupperna återfinns som bilagor till minnesanteckningarna. 

Elin Sylvan informerade om den enkät som tagits fram tillsammans med 
kommunikationsenheten som deltagarna i arbetsgrupperna fick svara på. Syftet med 
enkäten är att den hjälpa till att ta fram vilka de mest prioriterade förändringar som 
behöver ske är. 
  
• Kort info från polisen
Polisen var inte närvarande på dagens möte. 

• Kort info från Ungdomsteamet (Polarna i Nacka)
Jan Boman och Tobias Söderstedt – Problem med besökande ungdomar från andra 
kommuner som inte har någon respekt för Ungdomsteamet. Ungdomarna tar sig hit 
med tåget och därför anser Ungdomsteamet att det är extra viktigt att Nattvandrarna får 
SL-kort.  

Det har skett incidenter där minderåriga tvättar pengar genom att agera penningmålvakt 
åt kriminella. Om man vet vilka minderåriga det rör sig om så behöver man göra en 
orosanmälan och polisanmälan. 

Länk till mer information om penningmålvakt: 
https://www.youtube.com/watch?
v=wesg2eB5R5w&fbclid=IwAR0SVgHW6zBhaOLWHY34MDVojFIkWypCmH3e5E
UOOF_1mlwa7oUs5dQRHS4 

  

• Kort info från Räddningstjänsten 
Stefan Wesley – Jul- och nyårshelgen var förhållandevis lugn. Inga anmälningar om 
ljusrelaterade bränder p.g.a. adventsljus har kommit in.  

Räddningstjänsten har tittat på de bränder som varit i området och kan se att de varit 
anlagda. En av bränderna skedde i en container innehållande byggavfall. En annan i ett 
trapphus.  

• Genomgång av aktuella problem i området (Laget runt)
Pirkko Vedenpää – HGF Nacka/Värmdö 
Utanför lägenheterna där det sker renovering lämnas mycket skräp. Detta önskas tas 
bort så fort som möjligt, helst samma dag, då det utgör en brandrisk. Plastpallar på 
campusparkeringen önskas också tas bort.  

Trygghetsvärdschef  – Kristiina Rettel 

https://www.youtube.com/watch?v=wesg2eB5R5w&fbclid=IwAR0SVgHW6zBhaOLWHY34MDVojFIkWypCmH3e5EUOOF_1mlwa7oUs5dQRHS4
https://www.youtube.com/watch?v=wesg2eB5R5w&fbclid=IwAR0SVgHW6zBhaOLWHY34MDVojFIkWypCmH3e5EUOOF_1mlwa7oUs5dQRHS4
https://www.youtube.com/watch?v=wesg2eB5R5w&fbclid=IwAR0SVgHW6zBhaOLWHY34MDVojFIkWypCmH3e5EUOOF_1mlwa7oUs5dQRHS4
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Kristina Rettel kunde inte närvara på dagens möte men hade i förväg skickat 
information till Jan Landström vilken han läste upp för arbetsgruppen.  
Texten är infogad nedan: 
”Vi tackar nattvandrarna för ett väldigt bra samarbete. Polarna besöker ibland Fisksätra 
vilket är väldigt bra. Vi önskar att de meddelar oss så att vi kan träffas för 
erfarenhetsutbyte samt förstärkt samarbete gällande ungdomar som rör sig runt i 
Nacka. 

Orosmomentet som vi har upplevt är att det är ungdomar från södra sidan av 
Stockholm som har börjat hänga på centrum med våra tidigare kända ungdomar. Det 
kan oftast bli ett gäng på ca 8–12 personer som hänger i centrum på kvällar. Trv 
samtalar med de och håller sig nära för att på så sätt skapa trygghet hos förbipasserande 
personer.  

Trv har även börjat få väldigt bra kontakt med familjer och har stöttat en familj med att 
göra orosanmälan gällande en ungdom. Det är fler som tar kontakt med trv och 
informera oro, tipsar eller uttrycker sin tacksamhet att trv finns.  

Direkt info från flera boende är att de har påträffat ungdomar i garagen på Ålgatan, 
Harrgatan senare på kvällar, mellan 20–22.  

För att öka tryggheten bör det sättas upp kameror i centrum.  

Trv arbetspass bör förlängas och på så sätt öka tryggheten gällande ungdoms häng i 
garagen”.  

Ungdomsteamet önskar ett protokoll från Trygghetsvärdarna. Stena ska kolla upp om 
de får ett sådant av dem och vidarebefordrar det om så är fallet.  

Morgan Karlsson – Fisksätra Folkets Hus 
Den 5 februari kl. 18.00 är alla välkomna på vernissage på Galleri Movitz på 
Hornsgatan. Utställningen som visas är ”Med Början i Fisksätra” och pågår till den 12 
februari.  

Claes Du Rietz – Båthöjden samfällighet  
Haft problem med att Nordiska motståndsrörelsen (NMR) delat ut flygblad i områdets 
brevlådor. Fisksätra Sporthallen var vandaliserad och stängd, vad är status där? Jan 
Landström svarade med att man vet hur de kom in etc. men inte vilka det var.  

Elin Sylvan – ANDT Socialtjänsten 
Drogföreläsning den 26 mars kl. 18.00 -20.30 i Nacka aula.  
Vid fem olika tillfällen i vår kommer det att hållas föreläsningar om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Är man intresserad av delta så mailar man till: 
elin.sylvan@nacka.se.  

mailto:elin.sylvan@nacka.se
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Jens Lindgren – Igelboda skolenhet 
Ser en segregering på skolan bestående av elever med olika religioner som kan komma 
att skapa konflikter mellan grupperna. Elisabet Olsson tipsar om att Guds Hus i 
Fisksätra jobbar mycket med systerskap och brödraskap mellan olika religioner. 

• Övrigt
Amanda Larsson från Magiska Trädgården / Studio Urban Dialog var inbjuden för att 
pitcha en idé på ett projekt där man använder sig av hustak för att skapa en aquaponik 
odling. Det är en typ av odling som kombinerar odling av fisk och odling av växter i en 
symbiotisk miljö. Vid dessa odlingar kan man ha sommarjobbare och det kan även bli en 
samlingsplats för människor. Odlingen behöver endast lite underhåll och de som är 
delaktiga kommer att lära sig massor om odling. Amanda Larsson m.fl. söker nu 
samarbetspartner och vill ha in aktörer så tidigt som möjligt i processen.  
Kontaktuppgifter:  
Amanda Larsson 
amandasbrev@gmail.com 
Lisa Lehto 
llehto78@gmail.com  

• Mötestider för våren 2020
o Den 23 mars. Kl. 13.30 – 15.00 
o Den 25 maj. Kl. 13.30 – 15.00 (Plats: Stenas dialoglounge) 

Vid anteckningarna 
  

Josefine Bergström 

mailto:amandasbrev@gmail.com
mailto:llehto78@gmail.com
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Bilaga 1 till Trygg och säker i Fisksätra/Saltsjöbaden 

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 
• Systembolaget Saltsjöbaden   
En man född 67 boende i Fisksätra som "rekryterar" unga (över 20) som rör sig med 
honom. Har hotat och trakasserat personalen när han nekats att köpa pga påverkan. Har 
varit även i Nacka Forum på systembolaget utan att vara lika hotfull. 
Säkerhetsavdelningen är inkopplad på systembolaget. Det kommer in personer i sällskap 
av honom. Ibland är de tydligt påverkade.  
Oklart om mannen langar.  
Brukar vara även på Ica och Willys i Fisksätra och är känd av nattvandrare.  
Har gjorts incidentrapporter internt och ska nu göras polisanmälningar.  
Tidigare i somras, var två killar och en kvinna som larmade om langning. Polisanmälts, 
men leder inte vidare när butiken inte själva sett. Möjligt att neka försäljning.  

  
• Falskleg 
Vi pratar om falskleg på systembolaget och falskleg generellt. Vet föräldrar om att det är 
ett brott som sticker ut negativt i Nacka? 

  
• Köra full 
Att köra full med moppebil är ett mer prioriterat ämne att kommunicera kring än 
falskleg. Sannolikheten att bli stoppad är låg. Ungdomar som druckit på fest tar 

Typ av möte: Arbetsgruppen Ungdomar och droger – Trygg och säker i 
Fisksätra/Saltsjöbaden

Mötesdatum: Den 27 januari 2020
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moppebilen hem.  Lyfta med skolorna att trafikpolisen i Nacka skulle behöva 
kommunicera kring detta.  

  
• Stoppad av polisen 
I Fisksätra blir ungdomar i högre grad stoppade av polisen och får lämna urinprov mm. 
Skapar en sämre relation till polisen. Viktigt att inte spä på osämja mellan ungdomarna i 
Fisksätra och Saltsjöbaden.  

  
• Drogförsäljning 
Nattvandrare säger att det är personer från andra kommuner som säljer droger i 
Fisksätra. De som är längre ner i kedjan från Fisksätra syns inte längre. Många håller sig 
hemma och därför är det andra destruktiva krafter utifrån som kommit till området. 
Ungdomar från Fisksätra får skulden för vad andra gör.  

  
• Biblioteket 
Det har varit lugnt, men har misstänkt langning. Hittade en påse cannabis i höstas och 
polisen kopplades in.  
Magnoliaföreningen har gjort rutin i gruppen att komma in på biblioteket och kolla 
läget, prata lite med ungdomar. Nu mer organiserad verksamhet på eftermiddagarna.  

  
Fråga kring anhörigstöd/föreningar som skulle kunna finnas lokalt i Fisksätra. Skulle 
kunna kopplas ihop med trädgårdsprojektet.  

  
Nattvandring i Saltsjöbaden kom inte igång, var några gånger under hösten. 

Vid anteckningarna 

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

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 
• Informationsutskick i hushållen 
Att göra utskicket utan att veta innan vad de boende behöver för information är inte 
maximalt för skattepengarna. Därför är förslaget att man startar en fysisk kampanj i 
form av en fast person stationerad på Fisksätra bibliotek som kan ta emot synpunkter 
från medborgarna. Synpunkterna kan sedan användas som underlag i valet av 
information som ska stå i utskicket.  

o Kommunen och Stena delar på kostnaden av utskicket. 
o Person stationerad på biblioteket finansieras under BRÅ:s budget. 
o Avsändaren av utskicket kan diskuteras.  

• Ny fritidsgård i Båthöjden  
Det finns en oro i området över att det ska bli stökigt när den nya fritidsgården öppnar. 
Speciellt rädd är man att det ska ske sabotage på den angränsade lekparken. Förslagsvis 
kan de boende i området göra studiebesök på fritidsgården och samtala med dem för att 
minska oron. 

Jan Boman kan se ett eventuellt problem med att det blir mer utspritt / mer ungdomar i 
rörelse då allt tidigare har varit samlat centralt.  

• Trygghetsvärdar i Fisksätra  
I ett sms från en boende i Fisksätra så framkommer det att trygghetsvärdarna upplevs 
trigga igång ungdomar till bråk genom att ha ett aggressivt sätt att prata med dem. De 

Typ av möte: Arbetsgruppen Ungdomar och brott – Trygg och säker i Fisksätra/
Saltsjöbaden

Mötesdatum: Den 27 januari 2020
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upplevs inte heller cirkulera så som de ska runt om i området. Det har även kommit in 
annan kritik mot dem som BRÅ har blivit informerade om och det pågår en diskussion 
om hur deras uppdrag kan omarbetas.  

Saltsjöbaden har inte trygghetsvärdar. Om de önskar ha det så ska de föra dialog med 
kommunen. 

• Nattvandrarna får inget SL-kort.  
Nattvandrarna behöver föra dialog med nattvandring.nu. Lyckas de inte få kontakt med 
dem så ska Nattvandrarna kontakta Jan Landström så för han det vidare till ansvarig. 

Vid anteckningarna 

Josefine Bergström 
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