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Minnesanteckningar från dialogmöte på Fittja torg med fokus på trygghet.
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Minnesanteckningar från Fittja torg i samarbete med polisen, socialtjänsten,
nattvandrarna med flera. Samtal med förbipasserande Fittjabor om trygghet
och hälsa.
Sammanfattning och fråga/synpunkt till nämnd/er
Flera synpunkter på nattvandrarnas arbete framfördes. Bland annat hur de rör
sig i området och vilka personer som nattvandrar. Det behövs större mångfald
bland nattvandrare och trygghetsvärdar som rör sig i området.
Synpunkter från samtal med medborgare
-Flera tycker att de saknar Lugna gatan i Fittja.
-Stort glapp mellan föräldrar som kommer från andra länder och det svenska
samhället.
-Viktigt att gripa in tidigt och stödja föräldrar när unga har problem.
-Barnen ser upp till de kriminella. Vad gör kommunen för att motverka detta?
-Minimaria behöver kanske mer resurser nu när poliser jobbar extra bra mot
nartkotikamissbruket.
-Det behövs mer aktiviteter i centrum, då vill inte droghandlarna vara där.
-Polisen behöver informera mer om sin närvaro, så att inte vanliga medborgare
blir förvånade och arga när de blir kontrollerade mer.
-Skolans roll är att skapa bättre sammanhållning mellan ungdomar och befolkning.
-Nattvandrarna är bara en etnisk grupp, det är problematiskt. Det behövs andra
personer med andra bakgrunder.
-Nattvandrarna ska gå i mindre grupper. När de är många skrämmer de andra.
-Det behövs billigare ungdomsbostäder.
-Engelska borde kunna användas som språk i förskolan för att få kontakt med
barn och föräldrar.
-Det är svårt att prata svenska, sista halvåret har det kommit hit för många kulturer.
-Rent centrum. Rent och snyggt ska det vara.
Satsa på ungdomar. Pappor måste ta ansvar.
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