Återrapportering av ekonomiskt stöd till
lokalt brottsförebyggande projekt

Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i
landet, både som projekt och i den löpande
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet
dokumenteras och efter insatsen lämnas en
slutrapport till Brå.
Erfarenheterna från de olika projekten är många
gånger intressanta för andra som arbetar med
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.
För sakuppgifter och slutsatser står respektive
författare eller organisation.
Fler rapporter finns att ladda ner på
www.bra.se/lokaltarbete
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-

Gullingeparken

Kartläggning
Under 30 år har stadsdelen haft ett växande problem med Gullingeparken,
ett park och torgområde bakom Tensta Centrum. Långt tillbaka har parken
i folkmun kallats för ”Finska viken” då alkoholister dominerade parken.
Gullingeparken är numer en av Stockholms största öppna drogmarknader.
”Vanligt” folk vågade inte längre vistas i eller passera parken.
I direkt anslutning till parken ligger två skolor och en väl utnyttjad barn
och ungdomsverksamhet, Blå Huset. Skolorna har bedömt parken som ett
riskområde och vågar t ex inte nyttja skogspartierna för undervisning.
Verksamheterna i Blå huset förläggs inomhus även under sommarhalvåret,
vilket inte var meningen från början. Föräldrar har tagit barn ur
musikundervisningen i kulturskolan i Blå huset eftersom att man inte
vågar låta barnen passera genom området.
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Syftet med projektet är att genom samarbete och samverkan låta de
boende och handlarna i Tensta få överta Gullingeparken. De ska kunna
passera och bruka parken på ett säkert sätt utan rädsla för att bli antastade
eller rånade. Att dessutom få bort den kriminella verksamhet som idag
pågår mitt framför ögonen på alla de barn och unga som vistas i området
anser vi vara en stor och viktig preventiv insats. Målgruppen för projektet
är alltså den ”vanlige” brukaren, medborgaren.
Åtgärder
Arbetet med att ”ta tillbaka” parken har påbörjats och till stora delar
genomförts.
Trafikkontoret har täppt satt upp bommar som gör att bilar inte längre kan
köra upp i parken. Syftet med detta var att förhindra den droghandel som
skedde från bilar som körde upp via gångvägarna.
Förvaltningen har genomfört ett antal rensningar av buskagen och sly i
området eftersom dessa tjänade som skydd för dem som ville gömma sig
och ägna sig åt handel med droger, ta droger och eller uträtta sina behov.
Idag är det öppet och man kan se vad som försiggår.
Belysning i det mest besökta skogsområdet har uppförts. Det innebär att
de boende ser, dygnet runt, vem eller vilka som vistas där och att platsen
därmed har blivit mindre hotfull. Detta har minskat antalet langare och
missbrukare i området.
Ett staket håller på att uppföras mellan skolgården och parken. Detta
främst för att markera var gränsen går mellan barnens mark och parken.
Det har hänt att onyktra vuxna tagit sig in på skolgården och skrämt både
barn och föräldrar. Därför kommer detta staket att uppföras på platsen.
Ett café i centrum har öppnat uteservering i parken på sommaren.
Förvaltningen finansierade ett möblemang genom dessa projektpengar.
Brädspel har köpts in via projektet och finns nu för utlåning mot pant via
samma café i centrum. Caféägarens uppgift är att se till att inte
missbrukare tar över borden utan att dessa är till för hans kunder – våra
vanliga medborgare.
Båda ovanstående punkter syftar till att locka dit och behålla de vanliga
besökarna i parken.
Förvaltningen har kontinuerligt arbetat med flera föreningar som är aktiva
i området. En förening har tillsammans med öppenvården, polisen, kyrkan,
stadsdelsförvaltningen och socialtjänsten arbetat fram:
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•

Stort schack som i skrivandets stund håller på och monteras upp i
parken för utlåning till våra medborgare
• Frukthandlare kommer att starta försäljning inom kort, vi håller på och
väntar in kontrakterad entreprenör som ska dra el och vatten först
• Ungdomar ska lockas tillbaka till parken genom att anordna
ungdomsaktiviteter. Under de senaste två årens Tensta Marknad har
parken varit plats för dessa. Så kommer även att ske i år. I år kommer
vi även att ordna basketmatcher mellan närpolisen och ungdomar i
Tensta Basket. Syftet är att visa upp en mer positiv sida av parken och
väcka intresset att vara där även vid andra tillfällen. Målet är att få ut
ungdomsverksamheterna från Blå Huset (ungdomens hus) till parken
Arbete pågår även (offerter är på gång) för:
• Att öppna en glasskiosk via föreningen ovan. Kiosken kommer även
att kunna användas som praktikplats vid utslussning från öppenvården
En annan förening har satt igång ett samarbete med skolan som ligger i
anslutning till parken. Syftet är att stötta upp skolan med vuxenresurser
samt att stötta föräldrar till barnen i skolan. Föreningen har aktivt arbetat
med att knyta ihop skolans verksamhet med föreningens och på så sätt
stötta barnen under deras fritid. Såväl skolans personal som föräldrar är
nöjda med satsningen och känner sig mindre oroade för barnens säkerhet i
och med att det finns gott om trygga vuxna kring dem.
Närpolisen har kontinuerligt besökt parken och ”stört” aktiviteterna. Så
kommer även att ske i framtiden.
Boende har även tillsammans med förvaltningen och närpolisen startat
”Grannstöd” – en vidareutveckling av Grannsamverkan. Dessa är främst
aktiva volontärer i Spånga men har vid ett flertal tillfällen även besökt
Gullingeparken och på så sätt stört aktiviteterna där.
Planerade insatser som kameraövervakning har vi inte arbetat vidare med.
Det beror dels på att vi själva inte är så pigga på idén men framförallt att
tillstånd för sådant är mycket svårt att få.
Genomförande
Alla ovanstående åtgärder har genomförts under perioden juni 2004 till
juni 2006 och i princip följt den ursprungliga tanken – om än att allt tar
längre tid än vi tänkt oss.
Aktörer som deltagit och fortfarande deltar kommer från
stadsdelsförvaltningen, öppenvården, socialtjänsten, skolan (personal,
föräldrar och elever), polisen, kyrkan, föreningslivet, Grannstöd (boende),
trafikkontoret, handlare i centrum samt andra privata företagare.
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Åtgärderna har kompletterat såväl stadsdelsförvaltningens som polisens
verksamheter. Allt för att vi mer samlat ska kunna nå vårt mål – ett
återtagande av parken. Aktiviteterna och insatserna har koordinerats, så
gott det går, av den Brotts- och drogförebyggande samordnaren.
Givetvis hade vi kunnat göra mängder av saker annorlunda och säkerligen
bättre. Men med tanke på vilka begränsade resurser alla aktörer har så
anser vi att vi i det stora hela har genomfört detta på ett fullt godtagbart
sätt. Aktiviteterna har också planerats och genomförts med tanken att detta
ska kunna fortgå och finnas kvar under en lång tid. Vi hoppas att i princip
allt ska kunna fortsätta och utvecklas även i framtiden.
Effekter
Responsen från allmänheten har varit positiv. Idag är det mycket mindre
irritation kring parken och är färre langare och missbrukare som vistas där.
Flera av missbrukarna och langarna har valt att flytta på sig, tona ner sig
eller helt enkelt slutat. Insatserna mot langare och missbrukare har med
andra ord gett resultat.
Både ungdomar och vuxna har vid ett flertal tillfällen uttryckt att det blivit
mycket lugnare i parken. Vi har gått från dagliga toppar med hundratals
missbrukare och langare (för flera år sedan) till ett dagligt snitt på 20 i
parken.
Det är svårt att mäta ”effekterna” av de olika insatserna. Antalet gripanden
har periodvis ökat dramatiskt, när polisen helt enkelt har satsat på det. Så
en sådan siffra blir helt missvisande om man rycker den ur sitt
sammanhang. Antalet ”vanliga” besökare har dock ökat, vilket man kan se
med blotta ögat. I och med caféet finns det platser att sitta på och en park
att njuta av. Detta kan man observera alla soliga dagar under vår- och
sommarmånaderna. Alla styrda aktiviteter som förlagts till parken har
också gett ett ökat antal besökare.
Några statistiska mätningar finns dock vare sig före eller efter insatsernas
införande.
Medias bevakning av detta område har minskat. Det finns helt enkelt inte
så mycket att rapportera om.

Caféet i parken samt
anläggande av schack
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