
Trygghetsvandring  Hortlax  skola,  sporthall  
samt området där emellan 2018-10-24  

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. 
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Trygghetsvandring   

Tid: Onsdag 2018- 10- 24 klockan 14:00 – 15:00 

Närvarande: Tjänstemän från kommunen samt polis 

Bakgrund till vandringen  
Trafiksituationen på och kring Hortlax skola och sporthall har varit under 
översyn under lägre tid. Det upplevs problem med trafikflödet på och kring 
skolområdet, oklarhet med parkeringsplatser, gång- och cykelvägar 

Reflektioner efter vandringen  
Komplext område med många olika infarter och områden som trafiken, 
bilar, EU bilar och mopeder, tar i anspråk. Gående och cyklister hänvisas 
till områden i utkanten av skolområdet. Det finns brister när det  gäller 
skyltning av området . En del åtgärder som gjorts upplevs som inte 
färdigställda eller utav provosorisk art. 

Förslag till prioriterade åtgärder   
• Tag ett helhetsgrepp för hela området gällande de olika trafikslagen 

och samt se över samtliga trafikflöden inklusive gående. 
• Skyltning för att tydliggöra områdena för gående,cyklister, mopeder, 

bilar. 
• Prioritera gående och cyklister samt säker skolväg. 

Uppföljning  
Sker efter ca 1 år. 
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Dokumentation-  bilaga  

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / Resultat 

1. 

Mopedparkering mot 
Norrbyskolan infart från 
Hortlaxvägen 

Ingen skyltning eller 
avgränsning. Är på samma 
plats som avlämning/ 
hämtning av föräldrar 
Norrbyskolan 

Rektor 
Fastighets 

2. 

Korttidsparkering vä sida 
infart från Hortlaxvägen. 
Avlämning och hämtning 
av föräldrar, främst till 
Norrbyskolan 

Ingen skyltning om hämtning 
lämning. Oklart område som 
används till olika transporter. 

Rektor 
Fastighets 

3. 

Gång- och cykelväg genom 
skolomådet  närmast 
mopedparkering mot 
Norrbyskolan 

Oklart om anslutning av 
annan GC väg från 
Hortlaxvägen . Ett emråde 
mellan skyltning som är inne 
på personalparkerings-
området. 

? 

3  



 

 

Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / Resultat 

4. 

På anslutningsdel till gång  
och cykelbana vid  personal-
parkering sett från  
Hortlaxvägen  

Ingen avgränsning av GC 
väg mot parkeringsplats. 
Ingen tydlig skyltning , 
området är en del mellan 
skyltade GC vägar. En del av 
denna GC väg eller ska 
cyklar och gående gå genom 
parkeringsområdet? 

Rektor 
Fastighets 

5. 

Avlämning och hämtnings-
plats för skolskjuts taxi.  
Inne på område  
personalparkering. Infart  
från Bisittarevägen  

Ingen skyltning. Upplevs 
mycket provisorisk och ser 
inte helt säker ut utifrån bilar 
samt belysning. 

Rektor 
Fastighets 

6. 

Personalparkering från 
Bisittarvägen 

Ingen skyltning om att ävn 
skolskjuts använder området. 
Bred grusad infart som 
”lockar” till annan körning 
på helger och kvällstid. 

Rektor 
Fastighets 
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Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / Resultat 

7. 

Vid matsal mot 
Bisittarvägen 

Oklart område som används 
som parkering. 
Trottoar? Del av skolgården? 
Ingen skyltning 

Rektor 
Fastighets 

8. 

Infart till bibliotek från 
Bisittarvägen 

Bilar kör in på området trots 
skyltning. 

? 

9. 

Parkering vid sporthall Kan vara svårt för besökare 
att få plats. 

? 
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Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / Resultat 

10. 

Gångnedfart från parkering 
vid sporthall 

Gropigt, trasig asfalt Rektor 
Fastighets 

11. 

Grusplan vid idrottsplats. Viss buskörning med 
moped och EPA 

? 

12. 

Gångväg vid idrottsplan och 
omklädningsrum 

Trasig och gropig asfalt. 
Risk för fall 

? 
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Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / Resultat 

13. 

Omklädningsrum vid 
idrottsplan 

Kan upplevas mörk och 
lite”bakom” andra 
byggnader 

? 

14. 

Vid materialbod vid rink. Lösa kablar och uppgrävt 
utan att ha gjorts iordning 

Fastighets 

2018-11-05. Kabeln borta , 
övrigt åtgärdat. 

15. 

Elskåp vid rink Klotter Fastighets Anmält till Piteenergi 
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Bilder Plats Problem Ansvarig Uppföljning / Resultat 

16. 

Gräsplätt bakom 
Hortlaxskolan invid 
Norrbyskolan 

Inga tydliga skyltar för 
cykelparkering. Inte heller 
några cykelställ eller 
vindskydd. 

Rektor 
Fastighets 

17. 

Asfalterad yta  mellan 
Hortlaxskolan och 
Norrbyskolan 

Oklart om det är en del av 
skolgården eller en 
genomfart mot bibliotek 
Skylt från Hortlaxvägen 
visar Förbjuden infart. 

? 
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