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Minnesanteckningar från dialogmöte om trygghet i Hallunda-Norsborg.
Mötet arrangerades på Hallunda Folkets hus i samarbete med polisen,
grannsamverkansnätverket och nattvandrarföreningen.
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Sammanfattning
Det är svårt att få en samlad bild av upplevelsen av trygghet i kommundelen
Hallunda-Norsborg utifrån mötet eftersom det var relativt få boende som
medverkade. Samtidigt fördes flera starka synpunkter fram angående polisens
och kommunens arbetssätt. De starka känslorna angående myndigheternas insatser bör tas på stort allvar eftersom det i grunden handlar om medborgarnas
förtroende.
Synpunkt till kommunstyrelsen:
- Det finns en påtaglig känsla av att vara övergiven bland de boende i
Hallunda-Norsborg. Det är viktigt att ta den känslan på stort allvar.

Sofie Hermansson, Polisen
Sofie Hermansson arbetar som kommunpolis hos Polisen i Botkyrka.
Hon berättar att hon ansvarar för att arbeta med området Hallunda-Norsborg.
Polisen arbetar mycket med samverkan lokalt – med kommunen, företag,
föreningar osv.
Just nu arbetar polisen i Botkyrka med att ta fram en samlad lägesbild över
Botkyrka. Lägesbilden är till för att utveckla samverkansarbetet med andra
aktörer i Botkyrka. Polisen kommer att ta fram så kallade medborgarlöften
tillsammans med kommunen. Det är en form av målsättning om som polis och
kommun gemensamt ska sträva mot.
Botkyrka kommer att få så kallade områdespoliser som ska jobba mot specifika områden. Bland annat Hallunda-Norsborg. Områdespoliserna ska arbeta
med dialog och att skapa kontaktytor lokalt.
Frågor och synpunkter:
- Det är väldigt mycket buskörningar med mopeder och andra fordon i området. Det är ett stort problem som polisen borde åtgärda.
Svar: polisen kan inte jaga efter tonåringar på fordon, vi måste ingripa när fordonen är parkerade.
- När man ringer 114 14 får man vänta väldigt lång tid.
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- Gångvägen mellan Hallunda och Norsborg centrum är det väldigt otryggt.
Det är stora grupper av unga som rör sig där och stökar.
- Vid Botkyrka friskola är det samlingar av stökiga ungdomar på sena kvällar.
- Eftersom det är väldigt mycket samma platser som de här sakerna sker borde
ni satsa på just dem istället för att reagera på tips.
- I Hallunda och Norsborg är det för få som ringer in till polisen och
rapporterar om pågående brott.
- Grupperna av stökiga ungdomar som rör sig i området blir större.
- Vid Hammerstaskolan är det många stökiga ungdomar som uppträder
hotfullt.
- I Hallunda-Norsborg finns det många äldre personer som är rädda för att gå
ut och röra sig.
- Polisen borde patrullera området med motorcykel.
- Det borde finnas patrullerande väktare med hund i området.
- Vad ska jag göra om jag ser en parkerad bil som jag misstänker är stulen?
Svar: Vi kan inte skicka folk på allt. Men vi vill ha tips om bilar om mest troligt är stulna.

Per Delhage, trygghetssamordnare
Kommunen arbetar väldigt nära med polisen och det är vår ambition att
samarbeta väldigt tätt. Vi försöker arbeta samordnat kring hur vi förebygger
brott och främjar den upplevda känslan av trygghet i området.
Vi kan inte bara skapa ett tryggt samhälle med fler poliser.
Kommunen arbetar med andra frågor för att minska social oro och öka känslan
av trygghet.
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Frågor och synpunkter:
- Det är ett stort problem med alla bommar som kommunen sätter upp eftersom
det begränsar framkomligheten för vanliga cyklister.
- Det är ett stort problem att kommunen och SL inte är överens om vem som är
ansvarig för renhållning nära tunnelbanestationerna. Det resulterar i att det är
väldigt stökigt runt tunnelbanestationerna.

Jan Karlsson, grannsamverkansnätverket
Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för
brottslig verksamhet. Grannsamverkan visar sig minska brottsligheten i hela
samhället med 26 procent. Grannstöd är ett samarbete mellan kommunen, polisen, frivilliga och Botkyrkabyggen. Den som vill engagera sig i grannsamverkansnätverket eller inom grannstöd är välkommen att kontakta
Botkyrka kommuns trygghetssamordnare.
Göran Steen, nattvandrarföreningen
Göran berättar om nattvandrarnas verksamhet.
När de nattvandrar har de ett eget nummer som de kan använda för att
kommunicera med polisen. Nattvandrarnas roll är främst att synas och på så
vis skapa trygghet. De rör sig minst i en grupp om tre personer.
Tyvärr är det få som är engagerade i nattvandrarföreningen.
Fler boende i området behöver engagera sig.
Att nattvandra är ett enkelt och bra sätt att engagera sig för ett tryggare
område.
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