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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Svar på interpellation om otryggheten i 
Storvreta 
Jonas Segersam (KD) har ställt ett antal frågor om åtgärder för ökad trygghet i 
Storvreta.  

Varför har man inte satt upp trygghetskameror vid skolor, sporthallar och stationen 
i Storvreta när dessa områden är hårt utsatta av skadegörelse?  
 

Det finns kameror på några av de platser som interpellanten omnämner. Såväl 
Ärentunaskolan som sporthallen har kameror. När det gäller sporthallen har 

fastighetsägaren Uppsala Sport & rekreationsfastigheter AB installerat 
kameraövervakning, av typen infraröddetektorer. Systemet är kopplat till larmcentral 

som har möjlighet att i realtid se vad som pågår på platsen och kan då agera utifrån 
rådande behov genom att t ex skicka ut väktare.  

Vi håller också på och inventerar förekomsten av kameror i skolmiljöer för att skapa 

underlag för en bedömning om vilken typ av kamera som är lämplig. Efter denna 

inventering ska vi fatta ett principbeslut om kameror på skolor och då inte bara i 

Storvreta. 

Under tiden arbetar Skolfastigheter med att bland annat öka belysningen och insynen 
på skolgårdarna, samt att man ersätter glasrutor med ett okrossbart alternativ. 
Skolfastigheter har även en väktarbil som kontinuerligt ronderar förskolor och skolor i 

syfte att störa bort eventuella tillhåll på området. 

 
Finns det väktare / ordningsvakter / samarbete med nattvandrare och 
grannsamverkan för att minska risken för skadegörelse i Stovreta?  
 

Ja! 

Uppsala kommun bidrar med skadeförebyggande medel (125 000 kr/år) till 

nattvandring i Storvreta. De lokala föreningarna Storvreta innebandyklubb och 
Storvreta idrottsklubb arrangerar vandringarna tillsammans med vårdnadshavare till 

klubbmedlemmar och Nattvandring.nu. Arbetet sker på helger och i samverkan med 

kommunens Ungdomsjour. Inför varje vandring har man även kontakt med polisen. 

Uppsalahem står för den största andelen av de allmännyttiga bostäderna i Storvreta. 
De anlitar väktare för rondering inom fastigheterna. 
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Idag finns det 15 stycken grannsamverkansgrupper, 20 stycken kontaktombud för 

spridning i området med totalt 282 hushåll kopplade till de grupperna i Storvreta.  

 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 


