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Interpellation till Huge Bostäders ordförande Gunilla 
Helmerson (M) om tryggheten i Trångsunds centrum 
 
Huddinge ska vara en trygg kommun för alla, det är grundläggande för att vårt 
samhälle ska hålla ihop. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor från 
allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet. De senaste åren är det 
dock flera kommundelar i Huddinge som har drabbats av händelser som skapar 
en ökad otrygghet. En av dem är Trångsund.  
 
Boende och verksamma i Trångsund, liksom lokalpolisen i Huddinge, vittnar 
bland annat om öppen drogförsäljning i centrum, rån, misshandel och 
skadegörelse. Trygghetsproblematiken i Trångsund kan exemplifieras med att en 
mamma så sent som den 27 augusti i år skrev på Mitt i Huddinges insändarsida 
om att hennes barn blev misshandlad på väg till mataffären, en söndag mitt på 
dagen. 
 
Dessa händelser har lett till att många känner en ovilja till att röra sig i 
Trångsunds centrum – som ägs av Huge Bostäder – under framför allt kvällar och 
nätter. Näringsidkare i centrum upplever också att den ökade otryggheten går ut 
över deras verksamhet. Den här situationen måste förändras.  
 
Grunden för ett tryggare samhälle skapas genom ett långsiktigt förebyggande 
arbete för ökad jämlikhet i form av bra förskolor och skolor, ett rikt fritidsliv för 
våra unga, minskade klyftor och att vi bryter segregationen. Men för att komma 
åt brottsligheten behövs också insatser här och nu. Som kommun har vi inte 
befogenheter att göra allt, men vi ska göra allt vi kan.  
 
En av de saker vi kan göra är att sätta upp kamerabevakning på otrygga platser 
och det är därför bra att kommunens arbete med att få en strategisk 
kamerabevakning på plats går framåt. En annan åtgärd vi kan vidta är att öka 
antalet ordningsvakter där det behövs. 
 
Kommunala ordningsvakter varken kan eller ska ersätta poliser. Däremot utgör 
de ett viktigt komplement i arbetet med att upptäcka och ingripa vid 
ordningsstörningar och pågående brott. I Trångsunds centrum skulle de 
exempelvis kunna störa ut narkotikahandeln och motverka olika fysiska angrepp.  
 
Kampen mot brotten kräver en bred politisk uppslutning. Jag hoppas därför att vi 
kan mobilisera gemensamt för ett tryggare centrum för de boende i Trångsund.     
 



Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga följande: 
 

• Delar du uppfattningen att det behövs åtgärder för att öka tryggheten i 
Trångsunds centrum? 

• Är du beredd att ta initiativ för att Trångsunds centrum ska få fler 
ordningsvakter? 

 
 
Rasmus Lenefors 
Socialdemokraterna   


