VÄRNAMO KOMMUN
GEMENSAM LÄGESBILD
Sammanställning baserad på perioden 220301 - 220404, gjord av
Värnamo kommun, Polisen och Finnvedsbostäder.

SAMMANFATTNING
•
•
•
•

Misstänkt drogförsäljning vid flera platser både i centrala Värnamo och ytterområden.
Vi ser en ökad negativ aktivitet vid Järnvägsstationen och området Navet –
Järnvägsstationen – Gummifabriken.
Flera skolor uppger att de märker av oro bland elever med anledning av det som sker
i Ukraina.
Stöld av drivmedel har ökat i vår och i närliggande kommuner.

POSITIVA HÄNDELSER & AKTIVITETER
•

Vuxna på stan (föreningsvandring) startade 22/3.

•

Medborgarförvaltningen anordnar motorträff tillsammans med ungdomar den 7/5.

•

Samarbete mellan näringslivet, polisen, kommunen och länsstyrelsen pågår. Enkät gällande
trygghet och brottslighet har skickats ut den 1 april. Sammanställning och resultat
presenteras efter sommaren.

•

Gummifabriken och kulturförvaltningen ser en ökning av personer och evenemang i
Gummifabriken. Detta har flutit på bra utan större incidenter vilket är mycket positivt.

•

Trygghetsvandring har genomförts på Svalörten (Röda gården) under vecka 12. Närvarande
var Värnamo kommun, Polisen, HSB och Fibo. Åtgärder planeras att genomföras under våren.

•

Brev från Polisen till samtliga A-traktorägare har skickats ut under mars månad. Syftet är att
öka trafiksäkerheten.

OTRYGGA MILJÖER
Återkommande:
Coops parkering kvarstår som en samlingsplats för ungdomar.
Det finns oro för ungdomar som besöker fritidsgården Navet samt Järnvägsstationen och sträckan
däremellan. Oron består i användning och försäljning av droger samt våld och hot.
Innegården bakom restaurang D8 är ett en plats där folk uppehåller sig och platsen används som
toalett under främst kvällar och helger.

Brottstrender:
Fortsatt bedrägerier mot främst äldre personer. Sker genom telefonsamtal där man uppmanas att
lämna ifrån sig uppgifter.

Drogförsäljning och droganvändning:
Sveavägen, området runt Navet och Flanaden misstänkt användning och försäljning av droger.
Hovslagaregatan Rydaholm misstänkt användning och försäljning av droger.

Våldsbejakande extremism:
Inget.

Internet och sociala medier:
Inget.

Övriga brott:
Inbrottsförsök Finngatan 17 och Magnusgatan 21.
Skadegörelse bil på Doktorsgatan och Pilagårdsgatan.
Klotter på fasad vid Gummifabriken.
Klotter i gångtunnel Växjövägen.
Skadegörelse på Högstadiet i Bor där gärningsperson har hackat sönder golvet.
Skadegörelse på toalett Gröndalsskolan.

Nätverk med negativ påverkan:
Inget.

Aktiviteter, kommande och pågående:
Trygghetsvandring kommer under våren genomföras i centrala Värnamo och under hösten i Forsheda
samt Bredaryd.
Fortsatt arbete tillsammans med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet. Enkät skickades ut i
april och sammanställning och resultat presenteras efter sommaren.
Arbete pågår rörande Järnvägsstationen för att hantera den negativa trend som vi ser där. Det
negativa består av fylla, droger, urinering på offentliga platser, vid vissa tillfällen stökigt och bråkigt.
Finnvedsbostäder höjer säkerheten genom att byta dörrar och lås till och i källare efter upprepade
händelser på adress Sveavägen.

