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MINNESANTECKNINGAR

  Närvarande:

• Kort presentation av nya deltagare
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 – Angående skjutning i Fisksätra så pågår en förundersökning hos enheten för 
grova brott. I och med skjutningen så har polisen ökat sin närvaro för att kunna arbete 
trygghetsskapande samt för informationshämtning. Majoriteten har uppskattat den ökade 
polisiära närvaron men det finns även dem som inte uppskattar det. Polisen kan inte säga 
hur länge de tänker att den ökade närvaron ska pågå. bil som säljer sprit till ungdomar 
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identifierades i Fisksätra och togs på bar gärning vid försäljning vid Nacka Forum. Föraren 
sitter nu anhållen. 

På frågan om pandemin har påverkat brottsstatistiken i Fisksätra svarar hon att det är 
generellt lugnt i Fisksätra men att man sett en viss ökning av relationsbrott.  

• Kort info från Ungdomsteamet
Jan Boman och Tobias Söderstedt – Ungdomsteamet jobbar ute på fält sex dagar i veckan. De 
har ett bra samarbete med Fisksätra IF dit många ungdomar kommer och spelar fotboll. 
Ungdomsteamet har nyligen bestämt att de kommer vara ute hela sommaren. 
Polarungdomar kommer att vara ute i sommar samt även Nattvandrarna.  

Saltsjöbaden har haft problem med mycket festande på slalomklubbens topp. Som åtgärd 
har man försökt att förhindra framkomligheten att komma upp längst vägen. Det 
förekommer användning av mycket alkohol och lustgas på festerna. Lagning av sprit har 
även skett vid Tippens centrum. På badplatser och festplatser så har det förekommit att 
ungdomar eldar på marken. Ungdomsteamet har behövt släcka många eldar.  

Generellt är det många Nackabor som hör av sig till Ungdomsteamet vilket uppskattas.  

• Kort info från Räddningstjänsten
Stefan Wesley – Det har förekommit enstaka bilbränder ute i området. Det har även 
förekommit några bränder efter att personer har tänt eld på skräpet EU-migranter lämnar. 
Engångsgrillar skapar förutsättningar för markbränder och det skulle vara bra om Nacka 
hade soptunnor för enbart engångsgrillar, såsom de har i Stockholms stad. 

• Genomgång av aktuella problem i området (Laget runt)

Kristiina Retter – RAPID 
Lägesbild:  
Man har sett ungdomar hänga vid vårdcentralen. Två väktare har ronderat på prov. Man ser 
mindre rökning ute nu men däremot har man hittat lustgaspatroner. På Mörtgatan och 
Sikgatan sker rökning. 

Oro och farhågor inför sommaren: Skjutningen var det värsta. Många oroliga efter det.  

Planerade insatser och aktiviteter i sommar: Fortsätter enligt schema med mycket rondering 
utomhus.  

Lina Bergelt – Biträdande vc Fritidsgårdarna 
Lägesbild:  
Fisksätra fritidsgård har flyttat. Man har märkt av att det varit ramadan då det varit lugnt i 
de nya lokalerna. Saltsjöbadens fritidsgård har haft många besökare men inga problem. 
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Planerade insatser och aktiviteter i sommar:  
Nackas fritidsgårdar har en sommar sommarplan för veckorna v. 25 – v.27 (se bifogad 
bilaga) 

Morgan Karlsson – Fisksätra Folkets Hus 
Lägesbild:  
Under de två senaste månaderna har dem jobbat mer än vanligt. Bland annat med att skapa 
en ny lättillgänglig kalender på fisksätra.se tillsammans med Ung i Fiskis. 

Planerade insatser och aktiviteter i sommar:  
Öppen verksamhet från den 8 juni som fortlöper även under juli. 

Nattvandrarna 
Ingen av Nattvandrarna var på mötet men Nannette Büsgen informerade om att det behövs 
fler Nattvandrare och att det är ett problem med att det inte finns en skola i Fisksätra där 
man engagerar föräldrar. Det behövs även fler trygghetsvandrare på dagtid. 
Ungdomsteamet har sett att Nattvandrarna bidrar till ökad trygghet på tågen.  

Selma Daebes - Stena Fastigheter 
Planerade insatser och aktiviteter i sommar:  
Stena har ökat antalet sommarjobbare från 16 till 20 Tanken är att de utökade 
sommarjobbarna ska sysselsätta barnfamiljer i området. 

På frågan om när kameror kommer att sättas upp i centrum så ber hon om att få 
återkomma till Jan Landström som sedan kan förmedla ut svaret. 

Pirkko Vedenpää – HGF Nacka/Värmdö 
Lägesbild:  
Verksamheten har lagts ner och gårdarna hyrs inte ut längre. På Sikgatan har man stulit 
plantor samt märkeskläder har stulits från tvättstugan. Bommarna är ständigt öppna och 
man kör in i området för att leverera varor.  

Kristina Linder – SPF  
Lägesbild:  
Föreningen ska ha sitt första webbaserade möte i juni.  

Jan Norling– Youth and Care 
Lägesbild:  
Verksamheten fortsätter som vanligt med hänsyn till Folkhälsomyndighetens restriktioner. 
Man har en bra dialog med socialtjänsten i Nacka. 

Oro och farhågor inför sommaren: 
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Oro kring arbetslösheten i Fisksätra samt att våld i hemmet kommer att öka när många är 
hemma.  

Planerade insatser och aktiviteter i sommar:  
Öppet året runt varje dag. Resor som brukar åkas på är inställda.  

Caroline Söderholm Chamberland – Paliro  
Lägesbild:  
Många yngre och äldre som hänger och dricker alkohol i centrum. 

Planerade insatser och aktiviteter i sommar:  
Jobbar för att hålla centrumet öppet i sommar. Beslut har tagits att ställa in alla större 
aktiviteter. 

Elin Sylvan – ANDT Socialtjänsten 
Lägesbild:  
Marcus Jonsson har anställts som samordnare för unga i riskzon tillsammans med Hanna-
Liisa Juntti. De öppna instanserna på våldsenheten har haft en kraftig ökning. Den digitala 
utvecklingen som sker nu gör att utsatta barn och vuxna lättare kan komma i kontakt med 
socialtjänsten via chatt etc. För ett år sedan så infördes det rökfria miljöer utomhus. Hör av 
er till Elin om ni önskar material om detta att sätta upp. Stockholmsenkäten är på gång och 
kommer att presenteras i början av hösten. 

Fisksätra IF 
Lägesbild:  
Under april månad tog Ungdomsteamet kontakt med Fisksätra IF och berättade att det var 
många barn som hängde ute sysslolösa. Efter det så började tre spelare ur herrlaget leda 
öppen aktivitet på Lämbo bollplan en timme om dagen mellan 17.00-18.00. Vissa dagar 
kommer det upp till femtio pojkar och flickor i åldern 5 – 15 år för att spela.  

Planerade insatser och aktiviteter i sommar:  
Beroende på om de får förlängda medel så kommer de kunna fortsätta i sommar.  

Magnus Helmner – Nacka församling  
Lägesbild:  
Källan till råd och stöd går långsamma promenader istället för att vara inomhus. Man 
upplevde att många var rädda efter skottlossningen på torget.  

Planerade insatser och aktiviteter i sommar:  
Dagkollo med familjeläger i juni med färre antal deltagare än vanligtvis pga restriktionerna. 
Gratis frukost fortsätter serveras kl. 10.30. 

Lisa Muhr – Fisksätra bibliotek 
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Lägesbild:  
Har påverkats mycket av pandemin. Många vänder sig till dem med frågor. Alla sittplatser 
har tagits bort från alla sex bibliotek i Nacka för att kunna följa Folkhälsomyndighetens 
restriktioner.  

Planerade insatser och aktiviteter i sommar:  
Hoppas på att kunna finnas utomhus i sommar vid badplatser och parker. Eventuellt med 
hjälp av ”låncyklar” vilket innebär cykel med böcker i vagn som man kan låna böcker från. 

• Prioriterade insatser utifrån aktuell lägesbild
? 

• Tider för möten under hösten
o Den 14 september  
o Den 19 oktober  
o Den 30 november  

• Övrigt 
Eva Öhbom Ekdahl informerade om att hon med flera har sett det ligger plastpåsar med 
tomma ölburkar och flaskor runt om sopkorgarna och att det säkerhetsmässigt inte är bra. 

Morgan Karlsson informerade om att den Internationella festen har flyttats fram till augusti 
men är inte helt säker på att den kommer att kunna bli av beroende på hur läget då kommer 
att se ut med covid-19. Lina Lindfors informerade om att man håller på och kollar om man 
kan göra festen digitalt istället eller möjligtvis ha den utomhus. 

Vid anteckningarna  
 
Josefine Bergström  


