
   
 

Trygghetsdialog Strömsnäsbruk 20201020 
 

Denna trygghetsdialog tog plats på ICA Nära i Strömsnäsbruk, på Lagastigsgatan 30 mellan 16:00 
till 19:00 med deltagare från både projekt ”Initiativ trygghet” samt AIF (Arbetsmarknads- och 
integrationsförvaltningen). 

Projektets första trygghetsdialog var väldigt lyckad, med hela 44 insamlade svar under dialogens 
gång. Dessutom var de svar som inkom väldigt spännande och mycket konstruktiva. 

 

Det vi kan se i efterhand är att de flesta i Strömsnäsbruk känner sig trygga. Där cirka 54% av de 
vi pratade med kände sig ”Mycket trygga”, 32% kände sig ”Ganska trygga” och endast 14% 
kände sig ”Ganska otrygga” eller ”Mycket otrygga”. Ett väldigt positivt resultat! 

Bland de exempel som gavs, gällande vad som gjorde deltagarna trygga, lyftes ofta byns lilla 
storlek och det faktum att man kända dem i sin omgivning, och hade goda relationer till sina 
grannar. Vi har kunnat identifiera att de vanligaste källorna till otrygghet var den upplevt 
undermåliga gatubelysningen, rädslan för inbrott, buskörning samt ungdomsgrupperingar som 
hänger i byn. 

De lösningsförslag som invånarna la fram för att säkerställa att kommunen upplevs som en trygg 
plats för samtliga invånare, var att förbättra belysningen, öka den kommunala och polisära 
närvaron samt öppna upp för dialog och ökat samarbete invånare sinsemellan.  

Som svar på frågan ” Vad hade gjort kommunen till en trevligare plats att bo och leva i?” tycktes 
de flesta var ense om två saker, att man ville ha en mer levande stadskärna med fler butiker och 
aktiviteter, samt att det var viktigt att man håller byggnader och offentliga ytor fräscha. 

 

De som deltog i den i denna trygghetsdialog var ungefär hälften män och hälften kvinnor, med 
ett väldigt spritt åldersspann på mellan 15-19år och 75+, varav de flesta var bosatta i 
Strömsnäsbruk. Vi såg också att vi bara bland dessa 44 såg en väldigt står mångfald i var man var 
född, med invånare födda i hela åtta olika länder! Sverige, Syrien, Sri Lanka, Nederländerna, 
Schweiz, Finland, Danmark och Burundi. 

 

Ett stort tack till ICA Nära Strömsnäsbruk som lät oss nyttja deras lokaler för denna dialog, och 
ett stort tack till alla invånare som deltog i denna trygghetsdialog. 


