Botkyrkabor ska rekryteras för att
tycka till om skola, äldreomsorg, bostad,
jobb, och annat i en digital medborgarpanel. Syftet är ökad demokrati.
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visste du att ... det tar ett par hundra år
innan markskadorna efter fyrhjulingar
som kör illegalt i naturreservaten i Huddinge och Botkyrka läker.

ygga i Skärholmen

Polisen gick
hem till
föräldrarna
Sju lite stökiga tonårskillar i Bredäng har de
senaste veckorna fått
hembesök från polisen.
– Föräldrarna har reagerat positivt, säger Mikael
Sundberg vid Skärholmens poliskontor.
bredäng

Det var i augusti, vid ett möte
mellan polis, socialtjänst och
fritidspersonal som frågan
kom upp hur man skulle
göra med den grupp lite yngre Bredängskillar som hade
börjat bete sig illa under slutet av sommaren.
– Handlarna i Bredäng har
rapporterat att det blivit stökigt och bråkigt bland ungdomarna. Och vi har sett att
det kommit en ny generation
killar, en liten skock som
gärna är med när det är bråk
och tjafs, säger Mikael Sundberg, gruppchef för den lokala polisen.
Vid mötet bestämde man
sig för att prova en ny metod.
– Vi har länge letat efter
bra sätt att involvera föräldrarna. Nu lyfte vi fram sju av
killarna, sammanställde lite

Vandrar. Ingrid och Jan Wennergren deltar i den visuella trygghetsvandringen över Sätra och markerar trygga och otrygga
foto: johannes liljeson
platser.

”Skönt att diskot är borta”
Att krogen Red Line har
stängt har skapat mer
trygghet i centrum, tycker Sätraborna. Men snart
öppnar en ny nattöppen
bar. Det diskuterades på
trygghetsmötet förra
veckan.
– Vi kan inte vara några
nykterhetskämpar, säger
Leif-Ivan Karlsson som
äger centrumet.
sätra

Sätraskolans matsal är full.
Brottsförebygande rådet, föräldraföreningen och nattvandrare är här för att prata
trygghet med Sätraborna.
Mötet inleds med en visuell

trygghetsvandring. Besökarna får markera på en karta
vilka ställen de upplever
trygga och otrygga. Gröna
klistermärken för trygga, och
röda för otrygga.
– Syftet är att få in fler
åsikter än tidigare, då vi gick
runt i området, säger Jan
Jönsson (FP), ordförande i
stadsdelsnämnden.
Kartan visar på flera
otrygga områden. Ingrid
Wennersten har satt en röd
markering på besöksparkeringen vid Björksätra.
– Det har varit många inbrott där, säger hon.
Lövsätra gränd och Hållsätrabacken är mörka platser
som känns otrygga, och i

centrum kan stämningen
vara aggressiv, tycker några
av mötesdeltagarna.
– Många anser att centrum är en farlig plats, där
ungdomar ibland slåss, säger
Anette Petersson, preventionssamordnare på stadsdelsförvaltningen.
Sätrabon Uri Glück tycker
att det är ett problem att man
inte längre har överblick i det
nya centrumet.
– Mittenbyggnaden skapar
döda vinklar. Det är farligt
eftersom många cyklar inne i
centrum, säger Uri.
Men även trygga platser
uppmärksammas. Sätra
strand ses som en trevlig
plats, och många uppskattar
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Södra Sidan

att Red Line-diskot har försvunnit, eftersom det ofta
blev stökigt på helgnätterna
när klubben var öppen.
Centrumet är snart färdigt
med ett apotek och ett
24-timmars gym. En ny
sportbar med öppet till ett på
natten är också planerad.
Men Leif-Ivan Karlsson, VD
för Örnberget som äger centrumet, tror inte att baren
kommer bidra till stök framöver.
– Den ska vara till för vanligt folk som vill se på idrottsevenemang. Vi kan inte vara
några nykterhetskämpar, säger Leif-Ivan.
Ida Lundström
ida@sodrasidan.se

fakta och bokade in möten
med deras föräldrar. Det blev
väldigt bra samtal, säger Mikael Sundberg.
Några av killarna har varit
polisanmälda, men hembesöken har inte varit led i någon
brottutredning, understryker
han.
– Det har mer handlat om
att skapa en gemensam förståelse kring hur man kan få
en bättring, så att killarna
lägger av med ett antisocialt
beteende.
En glädjande sak, framhåller Mikael Sundberg, var att
samtliga killarna verkade ha
ordnade hemförhållanden
med trevliga och engagerade
föräldrar.
– Det är för tidigt att säga
om samtalen har gett resultat.
Men handlarna i centrum
säger att det har blivit lugnare.
De äldre killarna i 20-årsåldern som tidigare hängde i
centrum på kvällarna verkar
ha fått andra intressen, konstaterar Mikael Sundberg.
– De har väl mognat helt
enkelt, säger han.
Petter Beckman
petter@sodrasidan

Tullinge förlorar på
en kommundelning
Botkyrka kommun förlorar inga stora pengar om
Tullinge skulle bryta sig
loss och bilda en egen
kommun. Däremot blir
Tullingeborna en tusenlapp fattigare, visar en
ny utredning.
botkyrka

Förslaget att Botkyrka ska
delas drivs framförallt av Tullingepartiet som fick ett
mycket starkt stöd i kommunvalet 2010. En utredning
visar nu att en delning inte
leder till några större ekonomiska skillnader för någon av
halvorna, men att Tullinge är
den del som drar det kortaste
strået.
- Tullinge har många barn
och många äldre. Särskilt de
äldre är väldigt kostnadskrävande och en kommundel-

ning skulle göra att Tullingeborna förlorar en tusenlapp
per person, säger utredaren
Björn Sundström från Sveriges Kommuner och Landsting.
En vanlig uppfattning är
att socialbidragskostnaderna
i norra Botkyrka tynger kommunens ekonomi. Men i
själva verket är det tvärtom,
påpekar Sundström.
- Kommunen får in 20
procent mer från det statliga
utjämningssystemet än vad
socialbidragen kostar.
Nu ska kommunen ordna
en serie särskilda dialogforum runt om i hela kommunen för att presentera utredningsresultatet. Tullingepartiet vill att det ordnas en
folkomröstning, men det har
hittills avvisats av S-majoriteten.
Petter Beckman

