
Noteringar från möte angående Fiskartorpet/Badhomen, 30 maj  2013 i Alceahuset. 

 

Sammankallande Österåkers kommun, Trygg i Österåker, Lena Brodin Trygghetssamordnare 

 

Närvarande: Trygghetssamordnare, Närpolischef, Närpolis, Chef  Prevendo, Fältgruppen i Österåker, 

Ordf MVF, Ordf MV, Närboende i området på Fiskartorpsidan (nedan kallat grannar). 

 

Syftet med mötet. 

Hur ska vi tillsammans få en lösning på problemet med ungdomar som går över gränsen med 

förstörelse, stölder, alkohol och droger på Fiskartorpet och Badholmen? 

 

Först presenterades nuläget på platserna av de närboende. Antalet ungdomar skiftar och så även 

oroligheterna. Problem som uppstår när det är många är: öppna eldar, stölder och förstörelse på 

närliggande fastigheter, nedskräpning och krossat glas, mycket fylla och störande ljudnivåer. 

Ungdomar kör påverkade i hög hastighet på mopeder med upp till 3 passagerare. Risken för olyckor är 

av olika anledningar stor. 

 

Lösning kort siktigt: 

 Vuxna (grannar) går samman och befinner sig på platsen när man vet att det sannolikt kommer 

bli stor samling av ungdomar. Detta för att det är bevisat att ungdomar inte brukar tycka att det 

kul att vara på de ställen där vuxna är.  

 Fältgruppen och nattvandrare kommer befinna sig på plats vid behov. Närvarande vuxna 

(grannar)kommer bjuda nattvandrarna på korv vid vissa avtalade tillfällen.  

 Prevendo patrullerar fredag-lördag mellan kl 19:00-03:00 under perioden Valborg – 

Midsommar.  

 Grannar ska meddela Prevendo när det är mycket ungdomar på badet. 

Grannar ska ringa Närpolisen och göra anmälan om det inträffar något som inte är acceptabelt. 

Polisen uppmanade att man anmäler eller tipsar så de får underlag till prioriteringar i sitt 

arbete. – ”Det är bättre att höra av sig en gång för mycket.” 

 Polisen uppmuntrade att flera grannar ska ringa vid samma tillfälle så det syns i statistiken! 

  Närpolisen patrullerar slummässigt i området. 

 Grannar ska ringa eller maila Närpolisen för att tipsa om kommande händelser eller ställa 

frågor 

 Vid akuta händelser ska man ringa 112. 

 Grannarna uppmanades att informera eller ställa frågor till Trygghetssamordnaren via mail 

eller telefon. Detta för att hon bättre ska få koll på hur nattvandring och annan planering ska 

genomföras. 

 Om det är mycket skräpigt på området, ring Österåkers felanmälan 

 

Kommunens åtagande på Fiskartorpsbadet: 

 Tillhandahållande och skötsel av bajamaja och soptunnor under sommaren. 

 Städning under en försöksperiod under juni och kommer förhoppningsvis fortsätta när 

skolorna startar efter sommarlovet. 

 

Lena B har en arbetsgrupp, Trygghet i offentlig miljö, som kommer att driva liknande frågor i 

kommunen och gruppen är mycket intresserad av kontakt från grannar. 

 

MV lovade att se över resterna av den ”gamla trampolinen” och eventuellt ta bort denna så 

möjligheten att sitta på den försvinner. Anledningen är att den ligger mycket i skyddat läge. MV ska 

även se över belysningen. 

  



Kontaktuppgifter: 

 

Åkersberga närpolis  Öppentider 

Box 622   Tis och fre 12:00-15:00. Ons 9:00-12:00 

184 27 Åkersberga  E-post: napå-akersberga.stockholm@polisen.se 

Stationsgränd 22 

Tel 010 5631540 

Anmälan 114 14 

Akut 112 

 

Prevendo 

Tel 540 251 00 

 

Trygghetssamordnare, Österåker kommun 

Lena Brodin 

Tel 540 813 72 

Mail: lena.brodin@osteraker.se 

 

Fältgruppen 

Tel 073-6443684, 073-6443685 

Mail agnes.sturmhowel@osteraker.se, jerry.wallen@osteraker.se, joachim.von.rose@osteraker.se 
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