Trygghetsvandring
Hemmingsmark 2012-09-20
Området kring skolan

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
Hemmingsmark 2012-09-20
Området kring skolan

Tid
Torsdag 20 september 2012 klockan 17,30
Närvarande
Politiker, Medborgare,
Tjänstemän från kultur - och fritid, miljö/bygg kontoret,
teknik/gatuförvaltningen,
fastighets/service samt kommunledningskontoret.
Sammanlagt deltog 11 personer i vandringen
Sammankallande
Folkhälsostrategen
Förberedelser
Innan vandringen samlades alla i bönehuset vid skolan i
Hemmingsmark för en genomgång av vandringen.

Trygghetsvandring
Hemmingsmark 2012-09-20
Området kring skolan
Vandringen kom till efter förslag från elever från Hemmingsmarksskola som
medverkat vid ett möte med miljö-och byggnämnden 2010.
De ville att man skulle titta på området kring skolan och trafiksituationen.
Hemmingsmark är en by som ligger 2 mil söder om Piteå. Hemmingsmark
är en aktiv by där det bor ca 387 personer Det går ca 55 elever i skolan
fördelat i åldrarna 6-12 år.
Det som man oroas för är vägen som går genom byn som redan idag är
trafikerad av många bilar och tung trafik. Men oron ligger också inför
framtida utbyggnad av vindkraftverk hus kommer trafiken och belastningen
på vägen att öka då?
Avsaknad av cykelvägar är något man tar upp och då främst säkra
skolvägar för barn och unga. Även skolskjutsen ses som en fara då man går
av/på vid stora vägen.

Refektioner efter vandringen
Hemmingsmark är generellt en trygg by där många är aktiva på olika sätt.
Mycket i byn sköts av privata och ideella krafter. Svårigheten i
ansvarsfördelning kan vara att det finns många olika ägare och ansvariga för
ex vägar och mark kring byggnader etc.
Det man kunde se under vandrigen var bland annat avsaknad av cykel och
gångbana för säker skolväg. Man använder alternativa skogsvägar som
skanar belysning , för att undvika stora vägen genom byn.
Det kom också upp oklarheter i vem/ vilka som ska klippa gräs och sköta
om sk ”parkmark” vid skolan. Även skötsel av planer som hockeyrink och
värmestugor vid rinken samt vem som ägde dessa var oklart.
Även parkeringen vid skolan upplevdes som otydlig och man hade inte
skyltat för att visa skolan etc. Gamla skyltar fanns vid vissa infarter.
Även brist på belysning vid skolan var ett problem .
Förslag till åtgärder



Se över ägandeförhållandena av vägar etc . Dokumentera detta för
att lättare kunna se vems ansvaret är.
Tryggare cykelvägar

Dokumentation- bilaga1
Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning /
Resultat

Vid södrasidan av skolan mot Lastbrygga där backande
perkering
fordon finns. Ingen avskillning
mot skolgård. Många barn
passerar

Skola
Fastighets

Ev ombyggnad av
köket gång!

Vid förråd skola mot
parkering

Dålig belysning. Samt trasig
lampa i de som finns

Skola
Fastighets

Trasiga lampor
åtgärdas.

Parkering vid skola och
bönhus

Dålig markbeläggning
Ingen fungerande belysning

Skolan

Skolan beställer
och betalar.
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Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning /
Resultat
Meddelar ansvarig
via mail

Övergång från skola till gamla
affären. Över stora
Hemmingsmarkvägen

Dåligt markerad
Gamla skyltstolpar som står
kvar
Används som skatebordramp

Trafikverket

Gamla affären i byn

Används som ” rondell för
bussarna”
Oro att nya ägaren inte ska
tillåta detta utan att bussarna
ska vända på vägen.

Trafikverket och
bussbolagen

Meddelar ansvarig
via mail

Hemmingsmarkvägen

Trafikerad med tunga fordon.
Oro över att vägen blir mer
trafikerad med vindkraftspark
och ökad genomfart på grund
av detta.

Trafikverket

Meddelar ansvarig
via mail
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Dålig belysning

Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Åbovägen

Mycket dåligt underhåll

Trafikverket

Återvinninsstation vid gamla
affären

Obefintlig belysning

?

Vid infart till dagis
Krokofanten i samma byggnad
som bönhuset

Oklara skyltar som är i dåligt
skick.

Fastighetsägaren
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Uppföljning /
Resultat
Meddelar ansvarig
via mail

Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Hockeyrink nedanför
skolan

Dåligt underhållen

Vem äger rinken?

Värmestuga vid
hockeyrink

Trasigt förnster med
glassplitter

Vem äger?

Brunn intill värmestuga

Löst brunnslock

Kommunen
Fastighet- och
serviceförvaltningen

Uppföljning /
Resultat
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Ågärdat 2012-10

Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning /
Resultat

Vid hockeyrink

Farliga vid pulkåkning

Kommer att åtgärdas.
Skola
Fastighet-och service
förvaltningen

Fotbollsplan nedan skolan

Dåligt underhållen

Skola
Fastighets-och
serviceförvaltnignen

Norra hörnet på
skolbyggnaden

Stuprör som går rakt ut.
Halkrisk vid kyla

Fastighets- och
Förändra
service förvaltningen avvattningenfrån
stuprör. Planerat
underhåll.
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Planerat underhåll
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Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning /
Resultat

Elstolpe vid norra infart till
skolan

Löst hänghade kabel

Byaföreningen eller
Pite Energi är
troliga ägare av
belysningen som
står på FK:s mark

.

Norra infart till skolan

Dålig skyltning. Kan bilar
Skola?
parkera här?
Fastighets?
Ingen skylt visar var P finns.

Dåligt med pplatser samordning
krävs.

Mark runt skolgård vid norra
infarten

Inte klippt och underhållet

Översyn/årgärdas
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Delvis privat:
Vesterlund Per Roland

Delvis byaägd
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Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning /
Resultat

Norra infarten till skolan.

Ingen tydlig skylt som visar
var skolan är

Skolan

Asfalterad skolgård på
framsidan av skolan

Mycket dåligt underhållen

Skolan
Fastighets

Planerat underhåll

Asfalterad skolgård på
framsidan av skolan

Mycket dåligt underhållen

Skolan
Fastighets

Planerat underhåll
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Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning /
Resultat

Asfalterad skolgård på
framsidan av skolan

Mycket dåligt underhållen

Skolan
Fastighets

Planerat underhåll

Skylt på skolan

Trasig. Vassa bitar kan ramla
ner.

Skolan

Ingång till skolbyggnad

Dåligt underhållen bro

Skolan
Fastighets
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Trasig dörr
Inget rasskydd.

24

Dörr åtgärdas
Bron underhåll
Tak rasskydd
utredning

