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Referens

Hallunda dialogforum

Hur kan vi skapa trygghet tillsammans i Hallunda-Norsborg?
Dag och tid

Onsdag 16 maj kl. 18-19

Plats

Hallunda Centrum

Närvarande

Jean-Pierre Zune (S),
ordförande
Göran Steen (S)
Elly Dahl (S)
Daulat Ramtri (M)
Erik Jon-And (V)

Ej närvarande

Tjänstepersoner:
Sofi Hermansson och Mats
Jonsson, polisen
Natasha Engberg och Linda
Gardell, trygghetssamordnare, socialförvaltningen
Josefin Granstrand, områdessekreterare, socialförvaltningen
Charlotte Rydberg, områdesutvecklare HallundaNorsborg
Josephine Pettersson, kommunikatör
Nattvandrare
Grannstöd/grannsamverkan
Anton Ishak (S)
Mahir Yilmaz (M)
Mohammed Habib (MP)
Kjell Sjöberg (TuP)
Kristoffer Szubzda (SD)
Yusuf Aydin (KD)

Deltagare: ca 10, varav hälften
kvinnor och hälften män. En del
förbipasserande.
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Mötet

Jean-Pierre Zune, ordförande för dialogforum i Hallunda-Norsborg hälsade
välkommen och berättade om temat för mötet: hur vi tillsammans kan skapa
trygghet i Hallunda-Norsborg.
Sofi Hermansson och Natasha Engberg berättade om polisens och kommunens
samverkan. Inom ramen för samverkan tas en gemensam lägesbild fram varje
vecka. Lägesbilden används till att prioritera resurser på bästa sätt i syfte att
öka tryggheten i Botkyrka. I samverkansavtalet mellan kommunen och polisen
prioriteras särskilt barn och unga och arbetet mot narkotika.
Josefin Granstrand, områdessekreterare från socialförvaltningen, berättade sen
om kommunens våldsförebyggande arbete.
Jan Karlsson, ordförande för grannsamverkan/grannstöd, berättade om deras
förebyggande arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Grannstöd bärs upp av medborgare som honom själv. De samarbetar mycket med
fastighetsägare och samfällighetsföreningar. Man kan starta upp grannsamverkan var som helst. De är oftast de boende i ett område som initierar en grannsamverkan, men det är vanligare i villaområden än i hyreshus. Men alla är välkomna att engagera sig!
Göran Steen berättade om nattvandringen i Hallunda-Norsborg. Det behövs
fler vuxna ute för att göra området lite tryggare. Nattvandrarna träffas på Bocenter i Norsborg på kvällen, tar på sig nattvandrarjackor, fikar och går ut en
stund. De har aldrig ingripit vid brott och de har heller aldrig blivit utsatta för
brott. Minimiåldern för att vara nattvandrare är 25 år. Nattvandringar aviseras
på Facebook.
Om ni går ut vid 20.30, vilken tid går ni hem sedan?
Svar: Det är olika men vi brukar gå hem ca kl 23:00.
Mötesanteckningarna skickas till kommunstyrelsen och demokratiberedningen
för kännedom.
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