
Trygghetsvandring i Norrfjärden 2010-09-27
Område kring:  Församlingsgård, Porsnäsfjärdens strand, vägkorsningar, Porsnässkolan samt 

centrum

Trygghetsvandringar är en metod för 

att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Vid trygghetsvandringar upptäcker man många

saker som man annars inte tänker på och 

det bidrar till att människor kommer samman 

och diskuterar frågor. 

Vid en vandring har vi alla olika ”trygghets 

glasögon” på oss och kan därför bidra med 

vår del till att skapa en helhet.

 



Trygghetsvandring i Norrfjärden 2010-09-27
Område kring:  Församlingsgård, Porsnäsfjärdens strand, vägkorsningar, Porsnässkolan samt 

centrum

Tid :

Måndag 2010-09-27 klockan 17.15 

Närvarande: 

Personal från Porsnässkolan, 2 elevrepresentanter, 

Föräldrarepresentant, polisen, politiker, representanter

från förening ( Norrfjärdens IF), representant från

Svenska kyrkan.

Tjänstemän från , miljö/bygg kontoret, teknik/gatuförvaltningen,

fastighets/service samt kommunledningskontoret. 

Sammanlagt deltog 11 personer till vandringen

Sammankallande:

Folkhälsostrategen

Förberedelser: 

Innan vandringen samlades alla i församlingsgården

för en genomgång av området samt vad

man skulle uppmärksamma.



Vandringen gick runt ett område med varierade verksamheter. 

Från Porsnäsfjärdens strand till Porsnäscentrum via skolan ,gav 

oss en inblick i en del av byn. 

Norrfjärden har senaste tiden haft en del bekymmer med ökad 

skadegörelse och oroligheter. Polisen , kommunen och olika 

frivilligorganisationer har på olika sätt försökt att ta tag i 

problemen. 

En satsning på skolans miljö har genomförts och det pågår 

arbete  för att förbättra Porsnäscentrum.

.



Reflektioner efter vandringen

Vi kunde se att området var mycket trevligt med stor 

variation. Skolområdet hade fått ett ordentligt lyft 

och gav goda förutsättningar till rörelse i trygg miljö.

Det som genomgående saknades av bra skyltning. Små 

skyltar skymda av buskar fanns men inga tydliga 

skyltar till ex kyrkan, skolan samt centrum.  En 

orienteringsskylt efterlyses både i början av centrum 

och vid skolan. 

Cykel och gångvägar var också ett problem. 

Genomfartsleden Tullnäsvägen hade obefintlig 

väggren och var en direkt farlig plats för cyklister. 

Även belysningen kring vägarna var bristfällig och 

omodern.

 



Uppföljning   2011-06-29

 
Efter  ca 10 månader gjordes första uppföljningen. Förseningen berodde på 
förmycket snö i vinter samt tidsbrist.  
 
 
Det man kunde se efter uppföljningen är att många saker är åtgärdade. Dock 
pågår fortfarande en del arbete när det gäller skyltning mm.  
En del saker är ej åtgärdade då det finns okalrheter när det gäller ägandedelelen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. Korsning 

Kyrkogatan- 

Långgatan 

 Trasigt vid vattenpost Norrfjärdens församling 

  

2011-06-29 

Åtgärdat    

    
                                     

 

2 2. Vid 

Porsnäsfjärdens 

strand 

Komposthög med skräp. 

Förfular landskapsbilden 

Norrfjärdens församling 2011-06-29 

Åtgärdat       

    
                                       

 

3.Vid 

Porsnäsfjärdens 

strand 

Rishög vid strandkant. Risk för 

eldning 

Norrfjärdens församling 2011-06-29 

Åtgärdat   

    
                                          

 
 
 
 
 
 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 

Resultat 

 

4. Vid 

Porsnäsfjärdens 

strand 

Mark som skulle kunna 

användas till ex Volleyboll, 

fotboll etc 

Norrfjärdens församling Inget nytt 

 

5. Garage vid 

församlingsgård 

Öppet med verktyg som kan 

användas för tillhyggen 

Norrfjärdensförsamling 2011-06-29 

  Norrfjärdens församling 

har beslutat att garaget ska 

vara öppet.                   

 

6. Genomfart till 

stranden vid 

församlings -

gården 

Används som genomfart och 

faran ligger i backande 

arbetsfordon från intilliggande 

garage 

Norrfjärdens församling 2011-06-29 

Inga nya skyltar           

 

 

 

 

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 

Resultat 

 

7. Korsning 

Helgenäsgatan - 

Tullnäsvägen 

Många som passerar vägen men 

inget övergångsställe 

 

Trafikverket 

2010-09 trafikverket 

meddelade via mail 

 

2011-06-29 

Ingen åtgärd gjord     

 

 

8. Tullnäsvägen Väl trafikerad väg . Ingen 

väggren eller cykelbana 

Trafikverket 2010-09 trafikverket 

meddelade via mail 

 

2011-06-29 

Ingen åtgärd gjord     

 

9. Tullnäsvägen Dålig skyltning till skolan, 

kyrkan etc.  

- - Norrfjärdens- 

församling 

 

- - Skolan 

-  

 

2011-06-29  

 

Inga nya skyltar uppsatta                                

 

 

 

 

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / Resultat 

 

10.Helgenäsgatan vid 

skolan 

Skymd 30 skylt Teknik/gatukontoret 2011-06-29 

                           Åtgärdat    

   
                                         

 

11. Vid entré 

Porsnässkolan 

Lös papperskorg vid vägg Skolan 2011-06-29 

Papperskorg borttagen. 

Flyttad till stolpe            

 

12. Skolområdet 

Porsnässkolan 

Ingen orienteringsskylt. Dåligt 

med skyltning kring entréer 

etc.  

Skolan 

 

2011-06-29 

 

Arbete pågår med att 

försöka få till skyltning 

kring och på skolan.   

                              

 

 

 

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / 

Resultat 

 

13.Fotbollsplan 

Porsnässkolan 

- Skrot på staket, vassa föremål 

 

 

- Upplevelse av för lågt staket, 

bollar far över möt gatan.  

Fastighets 2011-06-29 

 

Ej åtgärdat.                  

 

14. Grönområde 

vid fotbollsplan 

Område vid fotbollsplan som ej 

alltid sköts om 

Skolan 2011-06-29 

 

Planer finns för området.  

 

15. Bakom 

sporthall mot 

fotbollsplan 

- Trasig stentrappa 

- Igenvuxet buskage 

Fastighets 2011-06-29 

Delvis åtgärdat. Buskage 

ansat. Trasiga trappor kvar 

 
                                                                          

 

 

 

 



 

 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning/ Resultat  

 
 

16. Under trapp vid 

sporthalls 

sidoingång 

Lös kabel  Fasighets 2011-06-29 

Åtgärdat.                          

                                                                                                                                                

 

17. Vägg baksida 

sporthall mot 

fotbollsplan 

Klotter på väggen Fastighets 2011-06-29 

Åtgärdat.  

                                         

 

18. Vid hö sida 

ingång sporthall 

Hängande strömkabel Fastighets 2011-06-29 

Åtgärdat.  

   
                                                              

 

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning/ Resultat  

 

 

19. Sidovägg på 

sporthall mot 

Helgenäsvägen 

Glassplitter Fastighets 2011-06-29 

Åtgärdat.  

     
                                       

 

20. Vägg sporthall 

vid ventil 

Stuprör som ej har optimal 

avrinning 

Fastighets 2011-06-29 

Åtgärdat.  

                                              

 

21. Passagen 

Daggstigen 

- Skymda vägskyltar 

 

 

- Sopkärl för att undvika 

glaskross 

Teknik gatukontoret 2011-06-29 

Ej åtgärdat 

 
                                                                    

 

 

 

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning/ Resultat  

 

 

22. Hyreshus 

Porsnäsvägen 30 

Klotter Alterdalens fastigheter Meddelat 2010-10-05 

2011-06-29 

 

Klottret är kvar              

 

23.Centrum 

affärshus gavel mot 

cykelbana 

skräp Affär Tistel och RAWI 2011-06-30 

Tidigare skräp är borttaget.  

                                   
                                                

                                                                                                                                                                                                     

 

24. Lastkaj 

affärshus RAWI, 

Tistel och Bellinda 

Skräp Affär Tistel, café Belinda  

och RAWI 

Anmält till affär Tistel + 

RAWI  

2010-09-30 

2011-06-29 

Nytt skräp på lastkajen    

 

 

 

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning/ Resultat  

 

 

25.Parkeringshus 

baksida 

affärslokaler 

Öppet med föremål som kan 

användas som tillhyggen 

RAWI Meddelat RAWI  

2010-10-05 

2011-06-29 

 

Fortfarande öppet.         

 

26. Baksida 

Lastkaj affärshus 

RAWI, Tistel och 

Bellinda 

Soptunnor vid vägg. Brandfara RAWI 2011-06-29 

Sopkärlen flyttade   

   
                                         

 

27. Parkering bak 

affärer Tistel och 

Bellinda . ägare  

Trasiga elstolpar Kommunen? 

RAWI? 

Hansius livs? 

2011-06-29 

Elstolparna lagade      

                                         

 

 

 

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning/ Resultat  

 

 

28. Parkering bak 

”gamla Konsum” 

Trasigt brunnslock Kommunen? 

RAWI? 

Hansius livs? 

 

Oklara 

ägandeförhållanden. 

Möte har genomförts 

hösten 2010 

2011-06-29 

Delvis åtgärdat     

                                        

 

27.Parkering bak 

”gamla Konsum” 

Trasig asfalt Kommunen? 

RAWI? 

Hansius livs? 

2011-06-29 

 

Ej åtgärdat. Oklart med 

ägandefrågan. Möte har 

genomförts                 

 

28. 

Återvinningsstation 

vid ”gamla 

Konsum” 

Dålig belysning  2011-06-29 

 

Ej åtgärdat.  

Ny kontakt tas med      

ansvariga.                                           

 

 

 

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning/ Resultat  

 

 

29. Porsnästorget 

 

Stolpar som inte har någon 

funktion 

Kommunen? 

RAWI? 

Hansius livs? 

2011-06-29 

 

Stolpar kvar. Oklart om 

ägande.                    

 

30. ” Gamla 

Konsum”  

Klotter på fasaden Kommunen? 

RAWI? 

Hansius livs? 

2011-06-29 

Klotter kvar                

 

31. Vid 

Porsnästorget 

Folketshus 

Öppet brunnslock Folketshusföreningen 

Norrfjärden 

Anmält till Norrfjärdens 

folketshusförening 

2010-09-30 

 

2011-06-29  

Ej åtgärdat                 

 

 

 

 

 

 



Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning/ Resultat  

 

32. Framför banken 

på Porsnästorget 
Ogräs Kommunen? 

RAWI? 

Hansius livs? 

2011-06-29 

 

Ej åtgärdat. Ägande oklart.  

                                    

 
 

33. Vid 

Porsnästorget 

Soptunnor som står så att de 

hindrar gående 

Folketshus 2011-06-29 

Åtgärdat 

   
                                       

                                                                             

 

34. Korsning 

Porsnäsvägen- 

Tullnäsvägen 

– Farlig korsning där man 

genar på tomten  

 

– Trasiga gatlampor 

Trafikverket 2010-09 Meddelat 

trafikverket via mail 

 

2011-06-29 

 

Ej åtgärdat                    



 

 

 


