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Referens: Alexander Szögi

Alby Dialogforum – Trygghetsdialog 14 november
Dag och tid

14 November, kl. 18-20

Plats

Alby bibliotek

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Diana Hildingsson
(S),
Ordförande
Ufuk Sen (M)
Lena Vikström (FP)
Aisha Farooq (S)
Peter Himmelving
(SD)
Carl Widercrantz
(TUP)

Medborgare
Sju kvinnor och fyra män.
Övriga
Sofia Herrmansson, närpolis i
Botkyrka
William Ljungward, närpolis i
Botkyrka
Beyron Ahxner, trygghetssamordnare, Botkyrka kommun
Dennis Latifi, områdesutvecklare
Botkyrka kommun
Alexander Szögi, kommunikatör
Botkyrka kommun

Ej närvarande
Ali Khan (S)
Mohamed
Benmaklouf (S)
Morina Besnik (M)
Isa Aybar (M)
Shakhlo Altieva
(MP)
Fredrik Andersson
(V)

Dialogmöte på Alby bibliotek om olika perspektiv på trygghet i Alby.
På mötet medverkade närpolisen i Botkyrka, representanter för föreningslivet i Alby,
samt kommunens trygghetssamordnare Beyron Ahxner.
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1. Diana Hildingsson (S) öppnar mötet
2. Korta presentationer och öppen diskussion
Diana Hildingsson (S) presenterar mötets tema om trygghet och berättar att
syftet är att förbättra tryggheten i Alby.
Närpoliserna Sofa Hermansson och William Ljungward berättar om deras
brottsförebyggande arbete i Botkyrkas norra kommundelar – Norsborg, Hallunda, Alby och Fittja. De är sammanlagt sju poliser som ingår i den grupp
som arbetar med brottsförebyggande insatser i området. De berättar att olika
grupper av poliser arbetar parallellt med olika uppgifter i Alby så att de som
lyssnar vet att de inte bara är sju poliser som arbetar i norra Botkyrka.
En del av polisens arbete är att jobba nära unga i områdena. Oftast arbetar
man uppsökande gentemot skolor, fritidsgårdar och andra platser där de unga
befinner sig. I nära tid berättar dem att höstlovet har varit lugnt jämfört med
tidigare höstlov. Men de har märkt att det är många unga i Alby och hela
Stockholm som använder narkotika, det är oroande. Narkotikaanvändning
hänger ofta samman med så kallade felbeteenden med skolkning, passivitet,
mindre kriminalitet med mera.
Beyron Ahxner som är Botkyrka kommuns trygghetssamordnare berättar kort
om kommunens trygghetsarbete. Under de senaste åren har man satsat på att
utveckla grannsamverkan för att förhindra brottslighet och öka tryggheten i
hela Botkyrka. Polisen brukar ofta samordna grannsamverkansnätverk men i
Botkyrka är det kommunens uppgift. Botkyrkas grannsamverkansnätverk har
två år i rad utsetts till Sveriges bästa grannsamverkansnätverk med 325
grannsamverkansområden med över 400 kontaktombud. Kommunen har
också upphandlat en bil med väktare som patrullerar hela kommunen dygnet
runt. Väktarna är utbildade för att kunna ta brandlarm vilket har inneburit att
de vid flera tillfällen varit först på plats vid brandlarm och kunnat stödja
räddningstjänsten när de kommit till platsen.
Beyron Ahxner tycker att det är viktigt med samverkan mellan polis - kommun – civilsamhälle. Det är Botkyrkas modell för ökad trygghet. De som bor
och vistas ute i bostadsområdena. Som privatperson kan du bidra genom att
nattvandra eller vara med i grannsamverkansnätverket. Det har gett resultat
för det skapar mer trivsamma miljöer och stör brottsligheten.
En representant från organisationen X-cons i Alby berättar om deras nattvandring. De har god kontakt med de unga i centrum, polisen och kommunen. De har en sida på facebook där det finns ett nummer om man inte vill gå
själv hem på helgkvällarna.
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3. Frågor och synpunkter
Under samtalet gav medborgarna kommentarer och ställde frågor.
De har sammanställts här.
Synpunkt: Polisen och hyresvärdarna borde samarbeta mer för att bekämpa
brottsligheten som förekommer i bostadshusen. Hyresgäster som begår brott
borde kunna vräkas.
Fråga: Vad gör polisen mot langare?
Svar: Straffpåföljden är inte polisens uppgift. Generellt sett är svenska narkotikalagstiftningen väldigt hård. Men det är viktigt att understryka att polisen är beroende av information från de boende. Allt som stör verksamheten är
bra. Exempelvis nattvandrare, de kan och ska inte ingripa mot brott, men deras närvaro stör langarna. För polisen är det viktigt att de som ägnar sig åt organiserad kriminell verksamhet upplever att det är jobbigt att vara kriminell i
ett område.
Fråga: Hur går arbetet mot den organiserade brottsligheten?
Svar: Det händer mycket i Projekt Alexander som inte märks just nu men
som har mer långsiktiga effekter. Det tar tid att störa och få stopp på den organiserade brottsligheten.
Fråga: Varför syns polishelikoptern så ofta över ovanför Alby? Det är störande och skapar oro.
Svar: Helikoptern används som ett patrullfordon precis som våra bilar. När
helikoptern flyger ovanför Alby kan det vara för att övervaka trafiken på
E4:an som går i närheten. Den används också för att övervaka misstänkta
fordon som rör sig i området. När helikoptern rör sig i området har den alltid
en uppgift, det funkar inte så att när den har tid över så flyger den till Alby.
Fråga: Det behövs mer busstrafik i Alby för att öka tryggheten. Buss 702
behövs inte men buss 708 måste gå längre in i Alby. Vi har sagt till flera
gånger men det händer inget.
Svar: Kommunen har inget direkt ansvar över kollektivtrafiken. Kommunen
kan ge förslag och komma med önskemål till SL. Vi har sagt att vi Botkyrka
kommun är beredd att bygga en busshållplats längre in i Alby men SL har
inte gett klartecken om vilken busslinje som ska sträckas dit.
Synpunkt: Oftast känner de unga i Alby varandra så vi unga känner oss
sällan otrygga i Alby. Vi känner oss mer otrygga inne i city. När en våldtäkt
skedde blev många tjejer oroliga men oftast känner man sig som ung trygg i
sitt område.
Synpunkt: Som pensionär är det väldigt otryggt med den bristfälliga belysningen i Alby. På vissa platser är det väldigt mörkt. Därför vågar människor
inte röra sig i området på kvällstid.
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Synpunkt: Gångvägen mot Alhagen, där är flera lampor trasiga och det är
mörkt.
Fråga: Många unga känner sig otrygga inför polisen efter oroligheterna och
konfrontationerna i våras. Hur upplever ni närpoliser att stämningen är?
Svar: Jag har inte märkt av det faktiskt. Närpolisens verksamhet har renodlats på samma sätt som kravallpolisen så vi möter människor på olika sätt.
Som närpolis som arbetar brottsförebyggande märker jag inte av en försämrad stämning efter våren. Men under en tid har det blivit mer accepterat att
prata illa om polisen, det är inte bra för polisens förtroende. Jag förstår att det
ser obehagligt ut när vi poliser gör ingripanden men det är viktigt att förstå att
när det sker så är det för att det behövs. Jag har exempelvis hört rykten om
ingripanden som varit kraftigt överdrivna där det varit jag själv som gjort
ingripandet. Det kan uppstå problem med ryktesspridning bland unga där
många gärna talar illa om polisen.
Synpunkt: Polisen måste ut och besöka barn ända från lekskolan. Ju tidigare
desto bättre.
Fråga: Har kommunen koll på organisationen Håll Sverige rent?
Svar: Botkyrka kommuns skolor samverkar med Håll Sverige rent i utbildningen om hållbarhet och att leva miljövänligt.
Fråga: Vad gör polisen åt buskörningen i området?
Svar: Det finns mycket som vi kan göra och gör för att minska buskörningen
– bland annat söker vi igenom cykelförråd och andra utrymmen efter stulna
mopeder. Fartbegränsningar och farthinder är viktiga men det är inte polisens
ansvar att besluta om.
Synpunkt: Jag är nyinflyttad i Alby och är chockad. Det är väldigt vanligt
med hasch och cannabis i området. Och det sker helt öppet.
Synpunkt: Det är viktigt med återkoppling när man anmäler ett brott. Jag har
anmält flera gånger men upplever att det inte händer något.
Synpunkt: Jag hade en dålig erfarenhet i Alby tidigare där jag blev förföljd
av en man och inte kunde ropa på hjälp eller ringa efter polisen. Det är
hemskt att jag inte vågar röra mig utomhus på kvällarna.
4. Diana Hildingsson (S) avslutar mötet
Minnesanteckningarna skickas till Botkyrka kommuns trygghetssamordnare,
kultur- och fritidsnämnden, samt utbildningsnämnden. Minnesanteckningarna
läggs även ut på Botkyrka kommuns hemsida.
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