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Hej, 

 

Vi på Avenyföreningen har haft avstämning med Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen och 

skickar här med följande sammanfattning från vårt möte gällande trygghet och säkerhet. 

Avenyföreningen fungerar bland annat som plattform för samarbete för ett flertal krogar på 

Avenyn. Inom vilken vi diskuterar frågor som gemensam säkerhet, trygghet, hållbarhet, attraktiv 

restaurang och nattliv på Avenyn m.m. 

 

Vi har blivit kontaktade av företrädare ifrån Le Pain Francais Bistro vilka är en av våra viktiga 

medlemmar i Avenyföreningen. 

 

Det är uppenbart att Le Pain Francais Bistro känner att de arbetar i motvind då de efterfrågat och 

fortsatt efterfrågar ett samarbete kring att gemensamt motverka kriminalitet. De verkar brottas med 

en uppfattning att de är särskilt besökta av gängkriminella eller kriminella sammanslutningar. Le Pain 

Francais Bistro är ett bolag som i diskussion med oss efterlyser djupare samarbete samt gemensam 

linje mot kriminella konstellationer som exempelvis gemensam "portningslista" och gemensamt 

vaktbolag osv. 

 

Detta är en oerhört viktig fråga i vårt arbete med att göra Avenyn till en säker och 

trygg destination 24 timmar om dygnet. Det vore mycket gynnsamt för alla parter om krogarna i 

framtiden kan uppnå en gemensam enighet i något slags ”No drugs på Avenyn policy” och porta 

misskötsamma kroggäster. I de bästa av världar vore det fantastiskt bra om de kan kommunicera aktivt 

mellan varandra under nattens öppettider. 

 

Vi har tagit ta del av ärendet gällande utdelande av varning till bolaget vilket ska behandlas på 

tillståndsutskottets möte den 29 januari 2020. Le Pain Francais Bistro riskerar nu en varning utifrån 

uppfattningen att de är passiva mot kriminella. 

 

Avenyföreningens bild och uppfattning är tvärtom att Le Pain Francais Bistro ambition och 

målsättning är att lägga all kraft på att hålla kriminella borta från deras lokaler. Genom transparens 

och samarbete vill de få slut på rykten som delvis kan vara en orsak till att kriminella dras dit. 

Eftersom detta är i huvudsak ett större samhällsproblem som ökar för varje dag är det stor risk att 

fler krogar blir utsatta. Det är inte en lätt match för krögare som kämpar och investerar i sina 

verksamheter att själva bli utsatta i sin kamp mot kriminella gäster. 
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Le Pain Francais Bistro har lagt ner stora investeringar på kök, design och upplevelse som gett krogen 

internationella priser och utmärkelser. Såsom t.ex. en av världens topp 10 bäst designade krogar 

vilket ger upphov till fler turistbesök såväl lokalt som internationellt. De framhäver tydligt att deras 

ambition är att förgylla Avenyn och därmed bevara ”rätt klientel”. 

 

Avenyföreningen värnar om Avenyn paradgata och dess verksamheter och jobbar för att medlemmar 

ska vara aktiva och seriösa medspelare ifråga om säkerhet och trygghet. 

 

Den 6 februari har vi medlemsmöte (för våra ca 260 verksamheter kring Avenyn) med Securitas och 

polis. Polisen berättar om kameraövervakningen utmed Avenyn och om fortsatt väg för 

city i framtiden. Diskussion om nuläget- trygghet och säkerhet inne och utanför våra verksamheter. 

Vid detta möte kommer Le Pain Francais Bistro Francais närvara och lyfta den ovan beskrivna 

problematiken tillsammans med övriga krögare inom Avenyföreningen. 

 

 

Carina Hallgren  Jessika Wassberg 

Medlemsansvarig  VD 

Avenyföreningen  Avenyföreningen 

 

 


