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Politiet har registrert en halvering av anmeldelser fra Trondheim Torg-området de siste tre årene. - Dette har
vært det roligste året på 12 år, sier senterleder Jomar Asbøll.
Kjøpesenteret har tidvis slitt med nasking, hærverk, vold og narkotikaproblematikk. Flere ungdomsgrupperinger
har brukt Trondheim Torg som et oppholdssted på kvelder og i helger. Nå viser nye tall fra politiet tegn til
optimisme for miljøet i og ved kjøpesenteret:
Færre siktet og dømt
Fra 2005 til 2007 har politiet registrert 49 prosent færre anmeldelser fra området.
Størst reduksjon er det i vinningssaker, med 60 prosent nedgang fra 182 tilfeller i 2005 til 73 saker i fjor. Dette
gjenspeiler trenden ellers i samfunnet.
Saker som ordensforstyrrelse og falsk legitimasjon er også halvert, fra 34 tilfeller i 2005 til 17 saker i fjor.
I samme periode er antall mistenkte, siktede og domfelte personer redusert med 54 prosent, fra 175 til 81.
Nedgangen i aldersgruppen fra 15 til 19 år er størst, viser rapporten fra Raustøl Utvikling AS.
Omsorg over veien
Flere årsaker medvirker til nedgangen: Ungdomstilbudet 22 B, Ungdomsbasen, vekterordningen og mer aktivt
politi. I tillegg har bydelene flere ungdomstilbud. Da Adresseavisen var innom 22 B i Prinsens gate onsdag
ettermiddag, sjekket en gutt internett, ei jente spiste middag mens to ungdommer slo av en prat i sofaen. Her får
ungdommene kjøpt billig mat, de får tilgang til internett og kontakt med voksne. «Thomas» (22) er en av de som
har forlatt Trondheim Torg til fordel for kafeen.
- Jeg har nok tilbrakt noen hundre timer på Torget. Vi pleide å være der til det stengte. I begynnelsen var jeg
skeptisk når jeg kom hit, men så begynte jeg å stole på dem, sier 22-åringen. Han har vært vitne til nasking og
kjøp og salg av hasj i ungdomsmiljøet rundt kjøpesenteret. På 22 B opplever han ro og varme.
- Når du kommer hit blir du møtt på en annen måte enn andre steder. Du blir ikke behandlet som en dritt som
slenger på gata, sier 22-åringen.
Volden øker
Mens det blir mindre stjeling, øker volden. Politiet registrert 18 voldsanmeldelser fra området rundt kjøpesenteret
i 2007 mot 16 i 2005.
- Den klassiske helgevolden handler om et ressursfravær i helgene. Det er da ungdommene drikker og de fleste
voldstilfellene skjer. Ungdommene selv ønsker å komme seg vekk i helgene. Jeg vet om flere som har trukket ut
av byen. Det ble for hardt å leve sånn for dem, sier Storm Johansen.
Daglig leder Arne Christian Rokseth sier de ser at ungdommene får mindre politikontakt etter hvert.
- Det er færre episoder, mindre telefoner fra politiet og mindre glattcelle. At risikoutsatt ungdom kan komme hit og
få positiv bekreftelse over tid, gjør noe med dem, tror han.
SÆBA BAJOGHLI 900 47 257 seba.bajoghli@adresseavisen.no
Foto: GLEN MUSK
Positive tall Senterleder Jomar Asbøll ved Trondheim Torg (til venstre) og 22Bs Arne Christian Rokseth er
positivt overrasket over politiets tall. «Thomas» (med ryggen til) tror han fortsatt ville drevet rundt i byen om det
ikke hadde vært for 22 B.
Foto: GLEN MUSK
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