
Anteckningar Dalenmöte 2013-09-17 

 Välkomna 

 Anne-Li Robertsson ordförande för Hasselgårdens lokala hyresgästförening hälsade 

alla välkomna. Väldigt kul att så många hade möjlighet att komma. 

 

 Noteringar under mötet  

Ingen åtog sig just här att föra anteckningar, men det blev Eva som i efterhand 

samanställer kvällen. 

 

 Närvarolista 

Frågan sköts fram till slutet av mötet. Men vi var nästan 30 personer på plats. 

 

 Varför har vi kallat till detta möte? 

Anne-Li berättade presenterade lite bakgrund: 

 Boenden på Hasselgården har kontaktat oss om att något måste göras eftersom 

fler av de yngre ungdomarna blivit hotade och slagna. 

 Ungdomarna själva har pratat med vissa vuxna och bett om att det måste få ett 

slut på detta. 

 Vår tanke från början var att endast kalla till ett gårdsmöte, men intresset visade 

sig vara större då liknande situationer finns på fler gårdar. Så det blev ett 

Dalenmöte. 

 Diskussioner bland deltagare där det visar sig att bl.a. ett yngre ungdomsgäng verkar 

känt i hela Dalen. Ungdomar i Dalen känner sig inte säkra i deras närhet. Man vill t.ex. 

inte avslöja vart man bor, drar sig undan när man ser gänget komma. Fler berättar att 

man har barn eller vänner till sina barn som varit utsatta för misshandel/hot osv. 

 Möjlighet att presentera sig och sina erfarenheter: 

 Närpolisen Globen  

 Närpolis Eric Stassais presenterade sig. Han är ofta här i Dalen och 

vandrar omkring och pratar både med ungdomar, handlare, 

fritidsgården osv. Eric berättade också att han har nära samarbete med 

bl. a. fältassistenter, socialen och nattvandrarna.  

 Han poängterade att det som hänt här är allvarligt och uppmanade alla 

att det är viktigt att polisanmäla brott. När det kommer in en anmälning 

som handlar om ungdomar så ser bl.a. Eric till att det går en anmälan till 

socialen också. 

 En fråga som uppkommer är hur ”soft air gun” är lagligt eller inte så 

säger Eric att om man är under 18 år så är det ett brott mot vapen 

lagen. Grön laserpekare har tydligen också förekommit och det är också 



                

ett brott mot strålskyddslagen att inneha grön laser (högre styrka än 5 

mW) på allmän plats.  

 Han informerade om att det finns något som heter orosmöte där man 

(förenklad förklaring) söker upp familjen och har ett samtal om att man 

är orolig för ungdomen i fråga. Detta sker i samråd mellan polis och 

socialen. 

 Det finns även möjlighet för polisen att samarbeta med t.ex. Svenska 

Bostäder och de lokala Bostadsrättsföreningar där det t.ex. kan gå ut en 

varning för uppsägning om inte föräldrarna tar ansvar för sina 

ungdomar. 

 Eric är väldigt intresserad av att få in namn, adress på ungdomar som 

ingår i ”gänget” och riktigt konkreta saker som gjorts. Erics mailadress 

finns i den bifogade mailinglistan samt nedan. 

 Lugnande ord från Eric, vi kommer att lösa detta, men vi behöver 

hjälpas åt, alla våra ögon behövs. 

 Erics kontaktuppgifter:  tel: 070-895 19 92  

 mail: eric.stassais@polisen.se 

 

 Dalens Kvartersgård  

 Malin Öberg Holmlund och Kent Lindgren presenterade sig och 

Kvartersgården (i dagligt tal fritidsgården).  

 Dom har inte märkt av något stök hos sig. Man har ganska strikta regler 

vad man får göra och inte göra där.  

 Man ser gärna att fler vuxna kommer på besök. 

 Fritidsgården har i snitt besök av mellan 40-60 ungdomar/kväll  

 Fritidsgårdens öppettider: 

Måndag kl. 14.00 - 17.00, 19.00 - 22.00 

Tisdag kl. 14.00 - 17.00, 19.00 - 22.00 Tjejkväll 

Onsdag kl. 14.00 - 17.00, 19.00 - 22.00 Gårdsråd och läxhjälp 

Torsdag kl 14.00 - 17.00, 19.00 - 22.00 Killkväll 

Fredag kl. 14.00 - 17.00, 19.00 - 24.00 Filmkväll 

Lördag kl. 19.00 - 24.00, Olika "happenings" se hemsida. 

 

 Nattvandrarna Dalen 

 Örjan och Osiel representerade nattvandrana i Dalen. Dom berättade 

att dem funnits sen i höstas. Har ofta kontakt med närpolisen, 

fritidsgården, fältassistenter osv. 

 Man måste nu fokusera på att få in rutiner i organisationen. 

 Man behöver även bli fler vandrare. Med så få som det är nu fungerar 

det inte. Om man åtminstone kunde bli runt 60 st så skulle det kanske 

innebära 2 vandringar/år och person. Erfarenheter från de som vandrat 
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säger att det räcker oftast med att man vistas ute så minskar 

stökigheten. Inte så betungande som man befarar. 

 Man berättade även att Nattvandrarna är ikontakt med 

Stadsdelsförvaltingen för att påverka så att de startar en 

ungdomssatsning liknande de som finns i Skarpnäck och Rågsved. D.v.s. 

att man utbildar och ger uppdrag (betalt) till ungdomar i farozonen att 

vara områdesvärdar. Ingen kommer med i detta lättvindigt utan man 

intervjuas så att man hittar ungdomar som är beredda att lämna buset 

bakom sig. Ålder: främst 18-20. Dessa projekt har haft goda resultat och 

lett till ökad trygghet. 

 Under våren under den oroliga tiden i Stockholm fanns det många som 

var med och vandrade. Vilket då gjorde stor skillnad i Dalen. Visst hände 

det saker som sönderslagna rutor och bl.a. en uppbränd grävskopa, 

men i förhållande till vad som var på gång så stoppades mycket.  

 Finns önskemål från deltagare med ev. kvällsvandringar, men som sagt 

då krävs det att fler personer är villiga att vandra.  

 

 Preventionssamordnaren  

 Åsa Winfridsson jobbar som preventionssamordnare i Enskede-Årsta-

Vantör. De fungerar som resurspersoner för det lokala arbetet mot 

alkohol, tobak och andra droger.  

 Åsa berättade även lite kort om hur det fungerar när en anmälan görs 

till socialen. 

 

 Fältassistenter 

 3 personer (ledsen att jag inte minns era namn) representerade 

fältassistenterna ikväll men tyvärr fick de inte så mycket tid att 

presentera sig eller sin verksamhet.  

 Arbetar uppsökande med ungdomar i åldern 12-18 år. Finns på plats där 

ungdomarna är som t.ex. stadsdelens högstadieskolor under dagtid. På 

kvällar och nätter på gator och torg. 

 Uppgiften är att träffa ungdomar och lära känna dem för att sen kunna 

erbjuda hjälp till de som kan behöva det. 

 Kontakt med bl.a. skolan, ungdomsgårdar, polisen och socialtjänsten. 

 Ger Nattvandrarna i Dalen beröm för fina insatser i våras när det var 

oroligheter i hela Stockholm. Pratas mycket om det deras kretsar.  

 Ungdomar och föräldrar ska på ett enkelt sätt komma i kontakt med 

fältassistenterna, telefon: 076 12 14 600,  

mail: faltgruppen-eav@stockholm.se 
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 Övriga frågor och diskussioner 

 Frågor och diskussioner togs upp löpande. 

 Ingen närvarolista men en intresselista till nattvandring skickades runt. 

 Eva fick ansvar att ställa samman lite punkter samt göra en mailinglista. 

 

 Uppföljning? 

 Inget bestämt om vad som händer med uppföljning. Det står fritt för vem som 

helst att följa upp. 

 Sammanfattning av frågor som uppkom efter mötet:  

 Hur rekryterar vi folk till Nattvandrarna? 

 Vill vi även ha kvällsvandring? 

 Hur får vi ut information till andra som inte var på mötet? 

 Glöm inte att polisanmäla brott. 

 Glöm inte att det finns ett bra nätverk – närpolis, fritidsgård, 

fältassistenter, preventionssamordnare, nattvandrarna. Tycker vi har fått 

en god början 

 

 Avslutning 

 Ett stort tack till er som kom och för det stora visade intresset. Vi sänder även ett 

tack till anordnarna av Dalendagen som vi tror är en viktig ingrediens för att 

förbättra sammanhållningen mellan gårdarna i Dalen och sammanhållningen på 

respektive gård. 

Vid tangenterna 

Eva Ståhlberg 


