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Malmsjö skola i Grödinge

Närvarande

Birgitta Mörk (S)
ordförande
Johanna Hammarström (S)
Inger Grönberg (MP)
Anders Gustafsson (M)
Jan Karlsson (S) (representerade också Grannsamverkan/grannstöd)

Deltagare: 4, varav 2 män och 2
kvinnor

Paola Masdeu Vaerlien, områdesutvecklare
Charlotte Rydberg,
Kommunikatör
Natasha Engberg, trygghetssamordnare
Nattvandrare
Ej närvarande

Anders Gustafzon (S)
Sven-Erik Holm (M)
Björn Pettersson (S)
Kjell Sjöberg (TuP)
Joakim Envall (V)

Sammanfattning
Dialogmötet handlade om upplevelsen av trygghet i Grödinge och om vad
olika aktörer kan göra för att skapa trygghet tillsammans. Kommunens trygghetssamordnare berättade om kommunens samverkan med polisen i trygghetsfrågor. Företrädare för grannstöd/grannsamverkan och nattvandrare berättade
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om vad man som medborgare kan göra för att bidra till ökad trygghet i sitt område. Av den efterföljande diskussionen framgick att deltagarna i huvudsak
känner sig trygga i Grödinge. Någon lyfte fram en särskild Grödingeanda som
bidrar till trygghet. Några deltagare efterlyste dock åtgärder kring Poul Bjerres
park (Vårsta strandpark), såsom mer belysning och fler besök av väktare. Även
avfallsanläggningen i Kassmyra lyftes fram som en fråga som har betydelse för
upplevelsen av trygghet av en deltagare. Dialogmötet lockade endast ett fåtal
deltagare.
Minnesanteckningarna skickas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom.
Mötet

Birgitta Mörk, ordförande för dialogforum i Grödinge, hälsade deltagarna välkomna och återkopplade från tidigare möte.
Natasha Engberg, trygghetsamordnare i Botkyrka kommun, berättade om kommunens och polisens samverkan. Varje vecka tar man fram en gemensam lägesbild. Lägesbilden är viktig för hur polisen styr sina resurser.
Trygghetssamordnaren gav också en aktuell lägesbild över händelser i Grödinge. Om man som medborgare vill bidra till lägesbilden så kan man mejla eller ringa kommunens medborgarcenter 08-530 610 00 eller medborgarcenter@botkyrka.se. Snart finns även en särskild mejladress för ändamålet,
lagesbild@botkyrka.se, men den är ännu inte i bruk.
Frågor och diskussion (frågor från deltagare är markerade i kursivt)

Är det mycket narkotika i kommunen och i Grödinge?
Trygghetsamordnaren: Vi har inte så mycket narkotika i Grödinge. Om man
ser till hela Tumba-Grödinge så är det mer i Storvreten. Det finns i Grödinge,
men sker inte öppet.
Finns narkotika i skolan? Vilken typ av narkotika? I vilka åldersgrupper förekommer narkotikan?
Trygghetssamordnaren: Det handlar främst om cannabis. Vi ser ingen koppling
till skolorna i Grödinge.
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Jag har hört att det är lätt att få tag i narkotika vid glashuset [i Poul Bjerres
park], stämmer det?
Trygghetssamordnaren: Vi har inte sett några tecken på det. Om ni ser tecken
på narkotika, det kan vara t ex spår eller doft, då kan ni anmäla det.
Det skulle behövas mer bevakning i parken.
Trygghetssamordnaren: Vi tar med oss den frågan.
Grannstöd/grannsamverkan

Jan Karlsson från grannstöd/grannsamverkan berättade om hur man som medborgare kan engagera sig i grannstöd/grannsamverkan, som är en förening sedan i november. Grannstöd går ut på att personer arbetar ideellt för att bidra till
trygghet i kommunen. Man hämtar grannstödsbilen på morgonen och i samband med det får de information från polisen om det varit inbrott m.m. Ibland
kan man få vara ett stöd till brottsoffer.
Nu behöver föreningen fler kontaktombud. Ett kontaktombud får varje månad
ett nyhetsbrev med statistik, information om gator där det har varit inbrott,
bilinbrott m.m. Kontaktombudet sprider informationen till sina grannar.
När är ni ute och åker?
Grannstöd/grannsamverkan: Bilen körs från halv nio till klockan tre på vardagar. Det är mest pensionärer som kör. Man försöker bemanna bilen på helger
när det är aktiviteter. Nu söker de fler ”par”, det vill säga personer som tycker
om att köra ihop.
Kan nattvandrare få ha bilen när vi är ute?
Grannstöd/grannsamverkan: Jag tar med mig den frågan.
Har ni färdiga rutter?
Grannstöd/grannsamverkan: Nej, vi har hela Botkyrka som uppdrag.
Nattvandring

Göran Steen, aktiv i nattvandrarna i Hallunda-Norsborg berättade om hur det
är att nattvandra. Aktiva nattvandrare finns i Fittja, Hallunda-Norsborg, Tumba
och Alby. Nattvandrare skapar trygghet genom att synas. Genom att synas
hoppas de att fler ska våga sig ut på kvällen. Nattvandrarna har telefon med, så
att de kan tipsa polisen om det skulle vara något. De har aldrig utsatts för brott,
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våld eller hot. För att kunna gå ut måste man vara minst tre personer. Man behöver inte ha någon utbildning. Kommunen erbjuda dock ett utbildningstillfälle för den som vill den 20 juni. Då är alla intresserade välkomna. Information om utbildningstillfället finns bland annat på nattvandrarnas facebook-sida i
Hallunda-Norsborg.
Finns nattvandringar i hela Botkyrka? Finns det här i Grödinge?
Nattvandrare i Tumba: Vi åker till Grödinge ibland, men inte så ofta. Vi kollar
alltid på rapporten från polisen och ser var det varit oroligt någonstans och så
försöker vi gå där. Vi går oftast ut klockan 21 och är ute till klockan 24 var
tredje vecka. Om man vill börja nattvandra i Grödinge kan man få hjälp att
starta igång, fixa jackor m.m.
Är nattvandrarna vid Broängsskolan ibland? Det är mycket ungdomar där vid
konstgräsplanerna. De kör med mopeder och bilar.
Nattvandrarna: Vi tar det med oss det. Vi kan gå där nästa gång vi nattvandrar.
Trygghetssamordnaren: Många går mellan Solparken och Broängsskolans fotbollsplaner. Väktare har varit där en del på sistone.
Det är lugnt här nere i Grödinge!
Det finns bilar som upplevs som ”skumma” runt Malmsjö skola och vid gamla
matsalen (fritidsgården).
Var kommer modellen EST (effektiv samordning för trygghet) från?
Trygghetssamordnaren: Det började i Örebro för några år sedan i samband
med kravaller. Vi har fått hjälp av brottsförebyggande rådet att bygga upp
strukturen. Sollentuna och Huddinge är kommuner som har kommit långt med
EST.
Kan EST-samarbetet göra att ett problem flyttas till ett annat område?
Trygghetssamordnaren: Ibland gör vi fördjupade EST-analyser och då tittar vi
på risken för förflyttning. Det kan vara positivt i sig att brottsligheten förflytttas, eftersom den då försvagas, men man vill veta är vart den flyttar.
På kommunala grillplatser bör det finnas ved. I Vårsta strandpark (Poul Bjerres park) kapar man gärdsgården för att få ved. Där behövs vedlåda.
Trygghetssamordnare: En viktig fråga man bör tänka på då är om man bör
tömma vedlådan när det är eldförbud. Just nu är det stor eldningsrisk.
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Det saknas en toalett i Vårsta strandpark (Poul Bjerres park). Därför går folk
på andra ställen i parken. Det saknas också belysning, det skulle kännas tryggare med bättre belysning. Det är också en tillgänglighetsfråga.
Vi går varje månad ut och plockar skräp. Jag har rensat i naturområden här
runtomkring. Vi fyller papperskorgarna och sedan anmäler vi till kommunen
att de behöver tömmas. Folk stannar och tackar!
Det finns en särskild Grödingeanda i Grödinge. Positivt för trivseln här att vi
hälsar på varandra. Det skapar trygghet.
Mycket fimpar och snusprillor dumpas på marken.
Det finns också de som dumpar skräp från bilar i skogen.
Trygghetssamordnaren: Det kan man anmäla.
Övrigt – Frågor om byggavfallsanläggningen i Kassmyra

Kassmyragropen är en trygghetsfråga, den måste bort. Det brinner och det är
nära en vattentäkt. Hur kan de få fortsätta?
Anders Gustafsson (M): Företaget har tillstånd att vara där, de gör ingenting
olagligt. Kommunens tjänstemän åker dit dagligen och ser till att inget händer.
Birgitta Mörk (S): När det gäller återvinningstationer och soptippar, så är det
svårsläckt och tar lång tid. Slagget luktar och det måste fraktas bort, men det
kan inte göras på en gång, det kommer ta några veckor till. Tillsynen är tät från
kommunens sida.
Det finns en återvinningsorganisation inom Södertörn som är professionell,
varför går man inte in i den?
Birgitta Mörk (S): Marken är inte kommunens, det är en privat markägare.
Kommunen kan inte ingripa förrän de gör något olagligt.
Då kan man ta ner skylten om att det är grundvattentäkt där.
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