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Hallunda-Norsborg dialogforum – Så gör vi Hallunda och
Norsborg tryggare
Dag och tid

19 november kl. 19

Plats

Hallunda Folkets hus

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Isak Betsimon (MP)
Daulat Ramtri (M)
Laura Purdy (V)
Linnart Shabo (KD)
Maria Gawell Skog (S)

Ej närvarande

Medborgare
8 män, 6 kvinnor
Övriga
Alexander Szögi, kommunikatör
Tomaj Keyvani, områdesutvecklare
Robin Glad, socialförvaltningen
Ann-Kristin Hajas, kommunledningsförvaltningen

Ranjith Sivanesan (S)
Carina Olsen (S)
Ulla Neubüser (M)
Emma Estrada Carlsson
(TUP)
Ewa Fährlin (FP)
Kent Dahlström (BP)

Minnesanteckningar från dialogmöte på Hallunda Folkets hus 19 november.
Dialogmötet handlade om trygghetsfrågor i Norsborg. På mötet medverkade
Robin Gland som arbetar vid sektionen för förebyggande arbete hos socialtjänsten. Samt organisationen Lugna Gatan som rapporterade från deras pågående förstudie som de genomför i kommundelen Hallunda-Norsborg.
Nattvandrarna i Hallunda-Norsborg medverkade också för att berätta om
deras verksamhet. Boende fick möjlighet att ställa frågor och komma med
synpunkter på tryggheten i kommundelen.
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Robin Glad om projektet Mentors in violence protection
Robin Glad arbetar med projektet Mentors in violence protection i Norsborg.
Man har valt att genomföra projektet i Norsborg eftersom det finns flera bra
samarbetspartners i kommundelen.
Projektet går ut på att förändra attityder till våld och medmänniskor i vardagen. Projektmodellen är hämtad från USA och bygger på att mobilisera unga
som vill engagera sig för att minska våld genom att vara kontaktpersoner och
förebilder bland unga. Projektet handlar om att främja civilkurage.
I projektet arbetar socialtjänsten i samarbete med skolorna samt andra samarbetspartners exempelvis fritidsgårdar och räddningstjänst.
Projektet i Norsborg är ett pilotprojekt som kan leda fram till liknande satsningar i andra delar av Botkyrka i framtiden.
Lugna Gatan
Lugna Gatan har varit verksamma i Fittja i femton år och genomför en förstudie för att utreda om de kan etablera sig Hallunda-Norsborg.
Lugna gatan fokuserar på att skapa trygga offentliga miljöer.
För att Lugna Gatan ska fungera måste organisationen accepteras av de unga
som befinner sig i de offentliga miljöerna samt hur väl samarbetet fungerar
med partners i området.
Nattvandring
Göran Steen berättar om nattvandringen i Hallunda-Norsborg. Nattvandrarna
promenerar runt i området på kvällar och helger för att vara synliga. De brukar bland annat fel-anmäla trasiga gatuljus.
Ann-Kristin Hajas, kommunens försäkringssamordnare
Går trygghetsvandringar tillsammans med skolelever och unga för att se över
trygghet och säkerhetsaspekter. Både inomhus och i utomhusmiljöer.
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Övriga frågor och kommentarer
- Det är orättvist att kommunen satsar på en ny fin mötesplats för unga vuxna
i Alby men inte i Norsborg som har problem med en grupp unga män som
inte har något att göra.
- Personalen som arbetar i centrum står och röker inne i centrum ibland.
Centrumägaren borde ta tag i detta.
- Lugna Gatan har visat sig vara den enda organisationen som klarar av att
möta unga män i åldern 16-30 år som rör sig utomhus under vissa tider.
- Hur lång tid kan det ta för Lugna Gatan att få etablera sig i samarbete med
Botkyrka kommun?
Svar: Vi hoppas att detta går framåt och kan påbörjas under 2016.
- Det borde inte finnas en ingång till krogen inne i Hallunda centrum. Det
skapar en onödigt stökig miljö inne i Hallunda centrum på helgerna.
- Hallunda centrum håller på att förslummas som Norsborgs centrum.
- Det är ett problem att Norsborgs centrum har en svag ägare. Botkyrka
kommun borde ta över lokalerna och inhysa en verksamhet där.
- Butiksägarna i Hallunda centrum är väldigt arga. Centrumägaren är en konkursförvaltare som inte genomför service men som genomför en hyreshöjning.
- Det behövs en verksamhet för unga i Norsborg som kan erbjuda arbetsträning och aktiviteter. En meningsfull syselsättning är avgörande.
- Varför har kommunen beslutat att unga äldre än 16 inte ska få komma in på
fritidsgårdarna?
Svar: Det är för att se till att fritidsgården är till för yngre tonåringar.
- De flesta unga som vi möter säger att de gärna vill ha syselsättning men inte
vågar vara i kontakt med arbetsförmedlingen eller kommunen.
- Det är dåligt att vi måste vänta hela 2015 innan Lugna Gatan kan få en beständig verksamhet i Hallunda- Norsborg.
Avslutning
Minnesanteckningarna skickas till utbildningsnämnden och socialnämnden.
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