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Minnesanteckningar
Invånardialog Grimslöv 14 november 2016, tema trygghet
Plats och tid:

Föreningslokalen i Grimslöv, 2016-11-14, kl 18.00 – 20.20

Närvarande:
ett 25-tal invånare från Grimslöv och södra kommundelen,
Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande, Thomas Haraldsson, kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande. Tjänstemän: Kristiina Kosunen Eriksson, kommunchef, Kjell Rosenlöf,
utvecklingschef, Magnus Wigren, bitr förvaltningschef förvaltningen för samhällsplanering,
Sara Hagström, enhetschef ungdomsboende.
Jonas Eek, lokalpolisområdeschef, Svante Petersson, kommunpolis för Alvesta kommun.
Bakgrund invånardialog
Kommunen har bjudit in invånarna i Grimslöv och södra kommundelen till samtal
med kommunledningen (kommunalråd och oppositionsråd) och kommunpolisen om
temat trygghet. Den politiska ledningen vill förbättra och utveckla dialogen med invånarna i Alvesta kommun. Ett led i detta är att bjuda in till möten med olika teman runtom i kommunen. Syftet är först och främst att lyssna på synpunkter och frågor från
invånarna, inte att förmedla information om färdiga förslag och beslut. Minnesanteckningar från det som kommer fram vid mötena kommer att föras och publiceras på
kommunens hemsida under ”om kommunen” och ”invånardialog”.
Presentation
Per Ribacke och Thomas Haraldsson presenterar sig och hälsar välkommen till mötet.
Tyvärr kunde inte oppositionsrådet Thomas Johnsson delta på grund av
skada/sjukdom.
Grimslöv är först ut i en tänkt serie invånardialoger i olika kommundelar. Temat för
Grimslöv trygghet har valts på grund av framförda synpunkter om trygghet/säkerhet.
Polisen informerar
Jonas Eek och Svante Petersson informerar om polisens nya organisation där 21 myndigheter blivit till en och där Alvesta kommun ingår i polisområde sydöstra Götaland.
Ett syfte med omorganisationen är att skapa mer lokal närvaro. Ett exempel på det är
Svantes tjänst från mars 2015 som kommunpolis, ett uppdrag att arbeta mycket med
kommunikation och samverkan.
Statistik över anmälda brott i postområde Grimslöv redovisas. Av anmälningarna är
merparten trafikbrott. Brottsutveckling med anmälda brott i hela Alvesta kommun och
Växjö kommun har tyngdpunkt åt tillgreppsbrott och skadegörelse.
På grund av brottsstatistiken och tips så är inte Grimslöv högst prioriterat av polisen.
På fråga vad som skapar otrygghet i Grimslöv ges svaren att det handlar mycket om
trafik: alldeles för hög fart på genomfartsleden Skatelövsvägen, framfart med EPAtraktorer, ovarsamma parkeringar.
Jonas Eek lovar att trafikkontroll kommer att genomföras i närtid i Grimslöv.
Tips på hur tryggheten kan förbättras är att man deltar i nätverken ”grannsamverkan”
samt att man har dialog och hjälper grannar med att vara uppmärksamma mot ”tecken
på planerad brottslighet”.
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Frågor och samtal om trygghet
Per Ribacke och Thomas Haraldsson konstaterar att trygghet för invånarna kan vara
väldigt mycket. Det kommunen kan göra är att ta initiativ till att skapa förutsättningar
för trygghet.
Vid frågor och samtal om tryghet kom i huvudsak följande fram:
 Polisen kommer inom närtid att genomföra trafikkontroll i Grimslöv
 Förslag/önskemål och fysisk polisnärvaro någon timma då och då på orten
 Det finns en frustration över småbrott/skadegörelser
 Trafikproblem skapar oro
 Problem med parkeringsmöjligheter vid Snickarvägen. Tommy Mases (ordförande i
AllboHus, som äger hus där) tar med sig frågan till AllboHus eftersom det till stor
del handlar om mark ägd av bolaget
 Per Ribacke lovar att föra frågan om problemen med höga hastigheter (trots hastighetsbegränsningar enligt skyltar) genom Grimslöv vidare till väghållaren Trafikverket.
 P-platser vid Skatelövsskolan räcker inte till varför parkering ske på olämpliga ställen. Kommunen får se över parkeringsfrågan vid skolan.
 Nedtagna gatljus i Odensjö har skapat otrygghet. Fler inbott efter förändringen
 Färdigställande av tidigare diskuterad belysningsplan och belysningsprogram efterfrågas. Per Ribacke ger löfte om att ta hem frågan och att planeringen ska aktiveras
i ”närtid”.
 Enligt polisen är vanligaste tiden för inbott dagtid – därför hjälp varandra att visa
att man är hemma
 Torne ger inte bra intryck för besökare. Bättre gatuunderhåll och inbjudande t ex pplatser kan förbättra situationen.
 Prioritering av gatu- och vägunderhåll styrs till stor del av hur mycket trafik det är
på vägarna
Tack för bra möte och diskussion
Kommunens Per Ribacke och Thomas Haraldsson samt poliserna Jonas Eek och
Svante Petersson, tackar för bra dialog och möte.

Vid tangenterna
Kjell Rosenlöf

