
 TRYGGHETSDIALOG 
FLEMINGSBERG 

1 (5) 

 Datum:  
 2021-02-24 

 

 

Redovisning Digital Trygghetsdialog Flemingsberg, 24 februari 
2021 

Medverkande: Anna Schelin (Polisen i Huddinge), Jan Dagquist (Polisen i Huddinge), 
Anders Wennlöf (Södertörns brandförsvarsförbund), Nikula (Huddinge kommun, 
kommunstyrelsens förvaltning, sektionen för trygghet och säkerhet) och Shanna Abas 
(Huddinge kommun, kommunstyrelsens förvaltning, sektionen för trygghet och säkerhet).  
 
 
Under dialogen varierade antalet i publiken mellan 50-80 personer. 
Här redovisas ett begränsat urval av de frågor som ställdes under den digitala 
facebookdialogen. Några svar gavs under pågående dialog och andra har 
kompletterats i efterhand. 

Belysningsfrågor  
Belysningen runt omkring bygget på Gula gången upplevs som mörkt.  
Det har uppmärksammats och av den anledningen är belysningen på 
fotbollsplanen vid Annerstaskolan på dygnet runt. Vi tittar på om vi kan göra 
något ytterligare.  
När öppnar Gula gången?  
Hösten 2021. 
Kan man öppna Gula gången under sommaren, en liten del? 
Nej, det går inte på grund av säkerhetsskäl. Ombyggnationen kräver att man 
gräver ut i marken och det innebär en fara för personer som vistas innanför det 
området.  

Sophantering och nedskräpning  
Hur jobbar ni med skräpsituationen? Kommer bli ohållbart under sommaren då 
det är varmt och kommer lukta. 
Samverkan i Huddinge fastighetsförening som finns i Flemingsberg Skogås och 
Vårby har gett ett uppdrag till miljö- och bygglovsförvaltningen i kommunen som 
samordnar bolagen och kommunal verksamhet för att just jobba med 
förebyggande insatser kring nedskräpning och sophantering. Vi känner till 
problematiken. Vi försöker hitta mer information och kunskapsluckor in till de 
boende i de olika områden om hur man sophanterar och källsorterar så att det 
inte ska uppstå stora problem som det gör idag. Vi är mycket beroende av er alla, 
att vi gör det tillsammans. Där försöker vi tillsammans med Huge och andra 
bolag göra så gott vi kan i att underlätta för er att sopsortera och källsortera. 



 
Frågor kring otrygghet  
Det är många som röker vid entrén till spelbutiken i centrum.  
Det är uppmärksammat att folk bryter mot regler i centrum båda mot rökning och 
annat. Det kommer att bli förtydliganden med skyltning av Huge. Båda polisen 
och ordningsvakter är där och försöker åtgärda och säga till folk som röker vid 
entrén.  
 
Vilka långsiktiga insatser kring trygghet finns? Och hur jobbar ni med insatser 
kopplat till speciella händelser som sker t ex skjutningar? 
Polisen har precis inlett en långsiktig insats i Flemingsberg, pågår som kortast 
året ut med förhoppning på förlängning. Det handlar om att öka den polisära 
närvaron och jobba på de aktuella problem som finns i området – som kan ha 
kopplingar till våldsbrott och andra brottslighet. Med ökad närvaro vill vi öka 
tryggheten för de som bor och verkar i Flemingsberg. Insatsen har påbörjats, bor 
man i Flemingsberg så ser man förhoppningsvis fler glada och trevliga poliser. 
Ta gärna kontakt och berätta hur ni upplever det är. Det är ni som har 
verkligheten framför er. Vi vill gärna lyssna in er upplevelse av området.  

 
Vad gör polisen för ungdomarna i Flemingsberg? Mer än är mer synliga? 

Mycket av polisens arbete är att samverka med kommunen. Uppdraget att ha 
sysselsättning och lokal för ungdomar är en kommunal fråga inte polisens. 
Polisen är med och jobbar i samverkan för att försöka hitta lämpliga aktiviteter. 
Polisens uppdrag är synlighet och förebyggande arbete. Polisen kommer bland 
annat, under hösten starta igång ett projekt som kallas PAR  det är en samverkan 
mellan polisen, ambulansen och räddningstjänsten. Tillsammans ska vi besöka 
alla årskursåttor i kommunen. Vi hoppas att det ska vara positivt och vi pandemin 
är naturligtvis avgörande för om projektet kan starta under hösten. 
Områdespoliserna är mycket ute i skolor och träffar ungdomar för att skapa 
relationer och också i förebyggande syfte.  

 
Hur jobbar ni för att skapa trygghet utifrån att hundar rastas utan koppel i området 
Flemingsberg? 
Det är koppeltvång som råder. Det finns folk som är hundrädda och lösa hundar 
skapar onödigt mycket otrygghet. Som hundägare har man ansvar att ha hunden 
kopplat och plocka upp hundbajs efter sin hund. Polisen har ökat tillsyn i 
området, identifierar vi hundägare så anmäls det till länsstyrelsen och polisen har 
en särskild djurenhet. Alla som lyssnar får sprida att det är koppeltvång som 
gäller.  

 



Lokalen i bottenplan på Diagnosvägen har alkoholförsäljning, dem har sena festar, 
många röker precis vid lokalen, det har varit så i flera år, har påpekat detta till 
Huge men inget händer, varför? 
Polisen har gjort tillsyn där några gånger genom åren och det har då inte 
framkommit några otillbörligheter som kunnat leda till åtgärder. Fortsätt skicka 
in tips till polisen om man vet när leveranser sker etc. Allt vi får in har vi nytta av. 
Tips kan man lämna via 114 114 men också enklast via webben: 
https://polisen.se/. Man kan vara anonym om man vill men väldigt bra för oss att 
kunna ringa för att få mer information än vad man tänkt skriva i tipset.  

  
 
Garaget på Diagnosvägen är problematisk då folk åker in och ut hej vilt. Gäster 
står och testar sina hästkrafter.  
Polisen och alla fastighetsbolag jobbar också med säkerheten i garagen.  De har 
ganska mycket tillsyn i garagen.  

 
Vad har polisen för uppfattning om ungdomar i Flemingsberg?  
Bra fråga. Vi behöver fokusera på positiva krafter, ibland är det en liten klick 
ungdomar som kanske uppfattas som stökiga och skapar otrygghet för många 
äldre i området och då får vi larm om ungdomshäng. Det räcker med tre styckena 
ungdomar och det uppfattas som gäng. Samtidigt som alla förstår att ungdomar 
behöver någonstans att vara. Under pandemin har det blivit så att fritidsgården 
endast kan ta emot ett begränsat antal ungdomar och då blir det fler som ej kan 
vara där. Fritidsgården är också för målgruppen 13-16 år, för den äldre 
målgruppen finns det inte fritidsgård på det sättet. Polisens uppfattning är att 
försöka lyfta det positiva hos ungdomarna. I Flemingsberg finns det lite olika 
”hängplatser” där det uppfattas att polisen kommer och kör bort ungdomarna, 
och det beror på att många ungdomar i grupp i centrum skapar otrygghet för 
näringsidkarna som t ex får stänga tidigare och för kunder som inte vågar gå in 
och handla. Det behövs alternativa platser för ungdomarna att vara på och det 
jobbar kommunen på.  
 

Samverkansfrågor  
Har ni nätverksmöte, där ni samverkar och samarbetar med 
civilsamhällesorganisationer? 
Det har varit Kristas (från Huddinge kommun, medverkar i dialogen) uppdrag det 
senaste ett och halvåren att ha olika nätverksmöten med civilsamhället, 



näringslivet, kommunensverksamheter och bolagen. Då är alla 
civilsamhällesaktörer med på nätverksmötena som sker på regelbunden basis.  

 
Grannsamverkan, hur är det med det? 
Det finns organiserad grannsamverkan att starta upp i området. Det finns också 
ett nytt koncept gällande grannsamverkan i flerbostadshus som polisen i 
Huddinge tillsammans med kommunen har jobbat ganska hårt med de senaste två 
åren. Nästa utbildningstillfälle för grannsamverkan i flerbostadshus och 
brandsäkerhet blir till hösten. Håll utkik på Trygg i Huddinge på Facebook  
Det finns också en vuxennärvarogrupp som brukar vara ute och vandra på kvällar 
och helger. Det hittar man på Facebook, Vuxennärvaro Flemingsberg och 
Visättra: https://www.facebook.com/groups/1041702679333110. Man kan gå in 
och bli medlem och vandra med gruppen. Under pandemin har vandringarna ej 
blivit av. Annars så har det genomförts varje vecka i ett års tid.  
 

Uthyrningsfrågor 
För mig känns det inte otryggt bland ungdomarna. Tvärtom värre när det är tomt 
och när det sker olovlig uthyrning och folk byts ut.  
Olovlig uthyrning/ andrahandsuthyrningar jobbar fastighetsbolagen med och 
samarbetar med polisen.  

Mötesplatser för barn och unga och äldre unga  
Ungdomarna hänger ju i centrum för att ungdomsgården stängandes vid centrum, 
den mötesplatsen hade stort behov att få finnas kvar, den var väldigt uppskattad av 
mina barn. 
Det behövs en fritidsgård för äldre ungdomar än 13–16 år. Hur jobbar kommunen 
på alternativa platser för ungdomar. Berätta gärna mer om det! 
Kultur och fritidsförvaltningen har ett uppdrag kring målgruppen. I 
Flemingsberg, olyckligtvis så lyckades vi inte öppna den verksamheten som var 
planerat i Fleminghallen. KUF planerar för att öppna igen i Grantorp och då är 
fritidsgården för 13–16 åringar. Aktiviteter för den äldre målgruppen ska också 
finnas men i annan form. Just nu så har vi svårt att komma i gång båda i 
Flemingsberg och Vårby, det jobbas på att utveckla verksamheten. Just nu 
hänvisar vi den äldre målgruppen till Skogås där vi har Slussen som ges digitalt 
just nu.  

 

Några positiva reaktioner 
- Känner mig helt nöjd och trygg i Flemingsberg! Pratar ofta med 

ungdomarna och blir alltid trevligt bemött. 
- När man bor nära centrum kan man känna sig helt trygg. 
- Polisen kör ofta förbi med bilen och känns närvarande på olika sätt. 

https://www.facebook.com/groups/1041702679333110


- Polisen är GULD 
- Viktigt att vi som bor här visar att vi gillar det! Städar själva det vi kan 

och att vi hälsar på varandra för att öka trivseln. 
- Tack för bra dialog. Fler likande dialoger behövs och gärna återkoppling 

på frågorna ni tar med er. 
- Ni borde göra såna här dialoger oftare ���� 
- Flemingsberg är ett toppenbra ställe att bo på! 

 

Saknar du en fråga?  
Ställ den gärna på vår facebooksida: 
https://www.facebook.com/tryggihuddingekommun 
eller skicka epost till trygghet@huddinge.se 
 

https://www.facebook.com/tryggihuddingekommun
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