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1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Val av justerare

Ornina Younan, ordförande och förste justerare. Mats
Carinder valdes till andre justerare.
4. Genomgång av senaste mötesprotokoll

Bromsten
Stadsdelsförvaltningen har jobbat med att identifiera
ungdomar som ofta vistas utanför Fristad servicehus.
Fältassistenterna har lyckats fånga upp några namn.
Fler ungdomar samlas i Bromsten, de flesta fångas upp av
verksamheten på fritidsgården. Fritidsgården i Bromsten
har stängt under somrarna då personal är engagerade i
kolloverksamhet.
Det är trygghetsvandring i Bromsten den 11 november.
Risingeplan
Viktoria Park som äger fastigheterna runt Risingeplan
byter nu förvaltare till sina fastigheter.
De anlagda bränderna har minskat något under hösten.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
5. Tema: Presentation av resultat från Stockholmsenkät
och medborgarundersökning
Resultat Stockholmsenkäten
Stockholmsenkäten mäter alkohol, tobak, narkotika och
spelvanor hos unga i grundskolans åk 9 och åk 2 på
gymnasiet. Enkäten görs under skoltid. En utmaning inför
nästa mätning är att få med fler friskolor. Svarsfrekvensen
är drygt 50 %, vilket bl.a. beror på att flera friskolor inte
deltar.
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Michael presenterade resultatet i 2014-års mätning.
En stor andel av de som röker uppger att man får handla i
butik trots att man inte har åldern inne. Detta är något vi
måste jobba med. Det finns planer på att återigen införa så
kallade provköp för att testa butikerna.
Polisen gör en hel del beslag av smärtstillande tabletter i
området. Detta tyder på att det finns en marknad för dessa
tabletter.
I stadsdelen satsas det mycket på att informera om
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cannabis. Den 29 september samt 1 och 8 oktober har
stadsdelsförvaltningen tillsammans med närpolisen, Maria
ungdom, studiefrämjandet och Rinkeby-Kista SDF haft
infokvällar för föräldrar.
Resultat från Stockholmsenkäten bifogas
Resultat medborgarundersökning
Medborgare har svarat på en enkätundersökning hur de
upplever städning, belysning med mera i området.
Michael presenterade resultatet.
Resultat från medborgarundersökningen bifogas
Stadens trygghetsmätning presenteras den 20 oktober vid
stadens trygghetskonferens.
6. Nytt från polisen, fastighetsägarna och
stadsdelsförvaltningen – höstens aktiviteter,
trygghetsvandringar, trygghetsbesiktningar m.m.
Jörgen Ohlsson – Polisen
Lite stabilare läge nu men det förekommer fortfarande
stenkastning mot polis och anlagda bränder.
De närpoliser som arbetar i Södra Järva kommer nu att
slippa åka ut på andra uppdrag och istället bara
koncentrera sig på området. Detta fram till årsskiftet.
Fenixinsatsen har resulterat i ett 30- tal häktade sedan
starten i april.
Polisen har tagit hjälp av helikoptrar för att förebygga den
olovliga körningen på gångvägarna.
Polisen jobbar en hel del med att bötfälla felparkerade
bilar där det behövs.
Stor fokus på centrum där det största stöket och den mest
omfattande och synliga narkotikahandeln är.
Ännu oklart hur och när polisen återlokaliseras i Järva
efter ombyggnaden av lokalerna i Rinkeby.
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Ylva Forslund - Einar Mattsson Byggnads AB
Einar Mattsson bjuder in till manifestation mot
mopedkörning på gångvägarna. Alla hyresgäster i Hjulsta
är inbjudna att delta. Manifestationen äger rum lördagen
den 18 oktober.
Trygghetsvandring i Hjulsta den 14 oktober.
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Restaurangen och caféet vid torget har öppnat igen. Lite
andra nya butiker och anrättningar startar upp under
hösten
Mats Carinder – FastPartner
En mindre grävare körde in i centrum mitt under
affärernas öppettider den 30/8 och två dagar senare, innan
öppning, en personbil.
Detta har föranlett att säkerheten skärpts. Stor åverkan på
ingången mot Gullingeplan.
FastPartner har gjort en handelsanalys över Tensta. Det
ser bra ut för handlare att idka verksamhet i Tensta. Det
enda hotet är kriminaliteten. Den gör att handlare kan
känna sig tveksamma att etablera sig i centrum.
Fortsatt stökigt i och runt Taxingegaraget.
Biltvätten i garaget planeras att byggas ut och FastPartner
ser också över möjligheten att etablera fler verksamheter i
anslutning till garaget.
Det finns en plan för ett nytt hus i centrum som inkluderar
även Stockholm stads verksamheter. Inväntar politiskt
beslut för att kunna jobba vidare med detta.
Connie Stålhäll Wallin – avd chef Avdelningen Förskola,
Spånga-Tensta Sdf
Connie har träffat föräldrar i fokusgrupp. Bland annat
föräldrar med barn på förskolan på Risingeplan. Mycket
nedskräpning på gården kvällstid och helger vilket
innebär att förskolepersonalen får börja dagen med att
städa förskolegården.
I huvudsak ganska låg skadegörelse på våra
förskolegårdar.
Pasi Rosenqvist – enhetschef Fält och Fritid, SpångaTensta Sdf
Fritiden planerar för fullt inför höstlovet.
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Stort tryck gällande fältnärvaro i Bromsten. Personal från
Trygg i Tensta stärker upp på fritidsgården i Bromsten för
närvarande.
Diskussion med Viktoria Park gällande att minska
bränderna i området. Samarbete runt detta både personellt
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och ekonomiskt.
Fältgruppen ska flytta ihop. Lokalen kommer att ligga på
Hjulsta torg 3. Även Pasi flyttar in där. Där kommer även
att jobbas med olika ungdomsgrupper och
föräldragrupper.
Jullovsjobb kommer att erbjudas till 100 ungdomar.
Michael Frejd – brottsförebyggare, Spånga-Tensta sdf
Viktigt att kommunicera till medborgarna vilka insatser
som görs i området.
Informationskampanj tillsammans med Rinkeby-Kista
gällande cannabis till föräldrar i området.
Eva-Britt Leander – Övergripande barn och
ungdomsarbetet – Spånga-Tensta sdf
Samarbete med Utbildningsförvaltningen – hur gör vi för
att informera nyanlända föräldrar hur saker och ting
fungerar och vad som görs i området när det gäller
trygghetsskapande.
7. Övrigt
Inget för dagen.
Nästa möte: Fredag den 28 november, kl. 10.00-12.00
Fagerstagatan 15, konferensrum, plan 1
Datum och namn:
………………………………………………………..
Ornina Younan, Förste justerare
…………………………………………………………
Mats Carinder, Andre justerare
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………………………………………………………….
Maria Edin, Sekreterare

