Trygghetsvandring Konstpark, Nolia,
aktivitetspark samt området där emellan 2017-09-14

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

Tid:
Torsdag 2017- 09-17 klockan 17:30 – 19:30
Närvarande:

Tjänstemän från kommunen, polis, politiker samt medborgare
Bakgrund till vandringen
Vid olika medborgardialoger gällande trygghetsfrågor så har man bland
annat lyft området kring konstparken och området bakom Skogsarena som
otrygga platser där man inte går ensam vid skymning/ mörker. Medborgare
och näringsidkare på området har också påtalat problem med buskörning
samt stöld av bland annat el från elstolpar. Den nya aktivitetsparken
används flitigt och är en mötesplats för många i olika åldrar. Som en del av
det trygghetsskapande arbetet valde gruppen att vandringen även skulle
innefatta detta område.
Uppföljning
Sker efter ca 1 år.

Refektioner efter vandringen

Generellt såupplevs området relativt tryggt. Konstparken och området
kring aktivitetsparken är attraktivt och genomtänkt med vissa
förbättringspunkter. Hamnområdet är trevligt men i behov av viss översyn
gällande buskage, belysning, trasiga staket och lösa föremål. Dock är
området bakom hallarna mycket ”rörigt och stökigt” . Detta skapar en
otrygghet och ger ett oattraktivt intryck.
Förslag till prioriterade åtgärder:





Viktigt att ha med tillgänglighets – och trygghetsperspektivet i den
utredning som pågår kring området gällande trafiken
Att iordningställa området bakom hallarna så att det blir attraktivt
och ger en trygg inramning till området
Se över belysningsstolpar, trasiga lampor, lutande stolpar etc.

Dokumentation- bilaga
Bilder

Plats
Konstparken

Problem
Gruppen upplevde inte
någon direkt
otrygghetskänsla.
Det finns alternativa
vägar att ta som är
upplysta vid mörker

Ansvarig
Kultur park och fritid

Uppföljning / Resultat
Lämnas utan åtgärd

Området bakom Bryggan samt
mellan Folkpool

Trasigt staket / plank
som är en
säkerhetsrisk.

Fastighetsförvaltningen

Anmält 2017-09

Område vid marinan, del mot
Konstparken.

Trasigt elskåp- risk

Marinan ?
Fastighets?

Anmält till
fastighetsförvaltningen
2017-09

1.

2.
3.

Dokumentation- bilaga

Bilder

Plats
Grusplan mellan Bryggan, Folkpool
samt Noliahall ..

Problem
Upplag av skräp,
gammal asfalt mm

Ansvarig
Fastighetsförvaltningen

Uppföljning / Resultat
Anmält 2017-09

Buskörning med
mopeder, EPA
traktorer , bilar etc

4.
Nedanför Noliahallen

Metallskräp, farliga
pinnar som sticker upp

Fastighetsförvaltningen

Anmält 2017-09

Utanför hallarna på Noliaområdet
mot vattnet.

Stökigt och
brandfarligt material
mot väggen.

Fastighetsförvaltningen

Anmält 2017-11

5.

6.

Bilder

Plats
Vid aktivitetsparken

Problem
Inget direkt som lyftes
under vandringen

Ansvarig
Kultur park och fritid

Uppföljning / Resultat

På grusväg mot aktivitetsparken från
bilparkering vid Norrstrand.

Trasigt vägrör i plast

Kultur park fritid

Anmält 2017-11

Parkering vid fotbollsplan,
aktivitetspark Norrstrand

Trasiga räcken

?

7.

8
9.

Bilder

Plats
Hörn mot norr, skoogs arena

Problem
Oklart om
vattenavrinning samt
elledningar

Ansvarig
Kultur park och fritid
Fastighetsförvaltningen

Uppföljning / Resultat
Anmält 2017-09

Nedanför campingområde Norrstrand

Någon/ några stjäl el
från elstolpar

Fastighetsförvaltningen

Anmält 2017-11

Vid Norrmalm, ingång mot bowlinghall

Skymd skylt ang P
förbud

Trafik och gator

Anmält 2017-11

10

11

12

Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Vid infart Norrmalms sporthall

Trasiga räcken samt
felpalcerade på ledstråk

Trafik och gator

Uppföljning /
Resultat
Anmält 2017-11

Vid infart Norrmalms sporthall

Räcken placerade på ledstråk

Trafik och gator

Anmält 2017

Cykelled orange- Strömbacka

Leden går i mörkt område,
ingen belysning. Träd
hänger ner och kan skada
cyklister.

parkavdelningen

Åtgärdat 2017-10

13

14
15

Bilder

16

Plats
Vid grusplan Marinan, nedanför konstpark

Problem
Släkta lampor
Trasiga lampor

Ansvarig
?

Uppföljning / Resultat

