
Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07
Område: Norrmalmiasporthall, Christinaskolan, Biblioteket

Trygghetsvandringar är en 
metod för att skapa en 
bättre och tryggare närmiljö
men kan också användas för 
att undersöka hur människor 
använder och trivs i sin 
närmiljö.  Vid 
trygghetsvandringar 
upptäcker man många saker 
som man annars inte tänker 
på och de bidrar också till 
att människor kommer 
samman och diskuterar 
viktiga frågor.

 



Trygghetsvandring
Område: Norrmalmiasporthall, Christinaskolan, Biblioteket

Tid och plats:  Måndag 2009-09-07 kl.17.30-19.30

Närvarande: Elevrepresentanter och rektor från 
Christinaskolan, polisen, politiker samt 
representanter från kommunens förvaltningar: 
fastighets/ service teknik/gatu, 
kultur/fritidsförvaltning-avdelning park samt 
från kommunledningskontoret

Sammankallande var Folkhälsostrategen 

Innan vandringen samlades alla i kommunens entréhall 
för att fika och efter presentation så fick alla 
en genomgång av Folkhälsostrategen Helena 
Lindehag. Man fick se området vi skulle vandra 
samt vad vi skulle titta efter.

Jan Kjell berättade att området kring Christina 
skolan har haft mycket skadegörelse och 
oroligheter främst på kvällstid med grillning och 
festande på taket. Sedan en tid finns 
kameraövervakning på den sida som utsatts mest. 

Därför är detta område ett bra val att prova den 
första trygghetsvandringen på

 
 



 
 

Uppföljning   2010-10-07 
 
Efter  ca1 år gjordes en större uppföljning av vandringen. Detta 
genom att gå samma sträcka och göra ny dokumentation. 
 
Samma objekt fotades åter och man registrerade om åtgärds gjorts. 
För att underlätta uppföljningen så sätts symboler vid objektet vid 
dokumentationen för uppföljningen. 
 
 
 
 

     Åtgärdat och klart. 

 
 

     Delvis  påbörjat.  

                        Oklart med ansvarsförhållanden  
 
     Ej åtgärdat 

 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
       



 
 
Dokumentation - Bilaga 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / Resultat 

 

1. Vid övre entré Norrmalmia Trasig gatsten 

Vid brunnslock 

Fastighetskontoret 2010-10-07 

 
 

Ej Åtgärdat                                               

 

2. Övre entré Norrmalmia För täta  

Buskage –  

Dålig insyn till 

 Området från 

vägen 

 

Fastighetskontoret 2010-10-07 

 
Buskage delvis rensat.Inte optimalt                                             

 

 

 

 

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / Resultat 

 

3.Vid övre entré Norrmalmia Sopkärl vid  

Husvägg - 

brandfara 

Fastighetskontoret       2010-10-07 

 
Sopkärl bort. Åtgärdat                          

 

4. Sidoentré 

Norrmalmia 

För mörkt 

prång 

Fastighetskontoret 

Nämndsansvar 

2010-10-07 

 

Ingen åtgärd tills vidare                        

 

5. Fönster baksida  

Christina skolan 

Trasigt solskydd 

Används till att 

Klättra upp på 

taket 

Fastighetskontoret 

Nämndsansvar 

2010-10-07 

 
Ej åtgärdat                                             

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / Resultat 

 

6. Sidoförråd Norrmalmia Rostmärken efter 

klottersanering 

Fastighetskontoret 2010-10-07 

 
Ommålad dörr. Åtgärdat.                     

 

7. Träbro 

Baksida Christinaskolan 

Skräp och löv  

Blåst in under 

Bron - brandfarligt 

Fastighetskontoret 2009-09- 

Informerat handläggare 

att tänka på innan framtida byggnationer 

 

8. Sidovägg Christinaskolan Trasigt fönster- 

ruta 

Fastighetskontoret 2010-10-07 

 
Fönster lagat. Åtgärdat                          



 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / Resultat 

 

9. Sidoingång 

Christinaskolan 

Räcke för  

handikappramp 

Fastighetskontoret 2010-10-07 

 
Ej åtgärdat                                               

 

10. Vid sidoentré 

Christinaskolan 

Gräsplatt som verkar ha 

glömts bort 

Plantering? 

Fastighetskontoret 2010-10-07 

 
Ej åtgärdat                                               

 

11. skolgård 

Christinaskolan 

Bra plats för 

bänkar, fint planterat 

Fastighetskontoret  



 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / Resultat 

 

12. Skolgård 

Christinaskolan 

Mot Nygatan 

För tätt buskage 

Insynsproblematik 

Fastighetskontoret 2010-10-07 

 
Buskage rensat. Bättre insyn           

 

13.Skolgård mot Olof 

Palmesväg 

Tät trafik på skolgård.  

Bilar får parkera och köra in 

där i nuläget 

Farligt för skolbarnen 

Rektor 

Fastighetskontoret 

2010-10-07 

 
Fortfarande farlig biltrafik                

 

14.Sida Christinaskolan 

mot Nygatan 

Trasig ruta Fastighetskontoret 2010-10-07 

 
Lagad ruta. Åtgärdat                      



 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning/ Resultat  

 

15..Christinaskolan 

Mot Olof Palmes väg 

Åskledare som 

hänger 

fritt 

Fastighetskontoret 2010-10-07 

 
Åtgärdat                                              

 

16. Christinaskolan 

Entré 

 

 

 

 

Trasig bänk vid 

träd 

Fastighetskontoret 

Rektor 

2010-10-07 

 
Trasig bänk borttagen.                       

Varför ingen ersättningsbänk?                       

 

17.Framsida 

Christinaskolan  

vid entré 

 

För höga kanter  

vid brunnslock 

 

Fastighetskontoret 

 

2010-10-07 

 
Åtgärdat                                             

 

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning/ Resultat  

 

 

18. Gångtunnel under 

Olof Palmes väg 

a)Lösa stenar och  

liggande 

pallkragar 

b) Dåligbelysning 

innan  

gångtunnel 

c) Dåligt skyltat 

d) Elkablar som  

hänger inne i 

gammal lampa 

Möte skall hållas  

2009-09-21 om vem 

som äger problemen 

Problem att ingen 

direkt känner fullt 

ansvar. 

 Höjt räcke beställt av 

fastighetskontoret. 

2010-10-07 

 

 
Inga åtgärder gjorda                         

 
 

 

19.Vid gångtunnel Lösa kantstenar 

Det fattas 

kantstenar 

Se ovan 2010-10-07 

 
Inga lösa stenar. Åtgärdat                  

 

 

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning/ Resultat  

 

20.Christinaskolans 

skolgård 

vid entré Olof 

Palmesväg 

Fattas 

papperskorgar 

Parkbänkar 

Rektor/ skola 

 

2010-10-07 

 
Inga åtgärder gjorda                         

 

 

 

21. Fasad förråd 

Christinaskolan 

 

Trasiga solskydd Fastighetskontoret 2010-10-07 

 
 

Trasiga solskydd borttagna                

 
 

 

 

22.Skolgård 

Christinaskolan 

Framför entré Olof 

Palmes väg 

 

 

 

 

Fattas kantsten Fastighetskontor samt 

teknik /gatu skall titta 

på vems ansvar  

2009-09-21 

2010-10-07 

 
Ej åtgärdat                                          



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / resultat 

 
 

23 Vid varuintag sida  

Christinaskolan 
Trasigt vid 

fläktintag 

Lösa delar som 

hänger 

Fastighetskontoret 2010-10-07 

 
Lagat och Åtgärdat.                            

 
 

24. Vid gamla 

Christinasalens 

Ingång 

 

Lampa utan glas 

Trasig? 

Vem äger stolpen? 2010-10-07 

Fortfarande oklart om ansvarig. 

 

25. Vid parkering vid 

Biblioteket 

 

Tätt buskage 

Ingen insyn från 

vägen 

Vem äger buskaget? 2010-10-07 

 
Buskaget kvar. Ej åtgärdat                



 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / resultat 

 

26. Vid dörr 

Vägledningscentrum 

För tätt buskage 

 

Fastighetskontoret 2010-10-07 

 
Buskaget kvar. Ej åtgärdat    

 

 

 

27. Vid sidovägg Norrmalmia Tele skåp med 

Lösa kablar 

Bolaget Realcom 2010-10-07 

 
Lös kabel borta. Lucka 

fortfarande öppen. Trasig?    



Reflektioner direkt efter vandringen: 

Efter vandringen stannade gruppen upp och 

samlade det gemensamma intrycket. Det är 

ett bra område men att många saker som 

man sett vid vandringen skulle kunna göra 

området trevligare och framförallt kännas 

tryggare. 

Polisen poängterade främst behovet att kunna 

förebygga brott genom att skapa god insyn 

på området, bra belysning samt ta bort lösa 

föremål som kan användas som tillhyggen. 

Det är mycket viktigt att man löser detta.

Elevrepresentanterna förordade mysiga 

sittplatser på skolgården där grönskan inte 

är alltför dominerande.

Området används av många människor både 

dag och kvällstid och det är extra viktigt att 

se över belysning, täta buskage, trasiga 

bänkar etc.

 


