Trygghetsvandring centrum 2016-09-23

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:
Fredag 2016- 09-23 klockan 21:00 - 22:30
Närvarande:

Tjänstemän från kommunen, polis, politiker samt medborgare
Bakgrund till vandringen
Vid olika medborgardialoger gällande trygghetsfrågor så är det mörker och
belysning som är en av de frågor man lyfter mest. För år 2016 har polisen i
Piteå samt Piteå kommun gett ett medborgarlöfte där just denna fråga ska
tas i beaktning vid en trygghetsvandring. Vandringen bestämdes att
genomföras kring delar av Sundsgatan, Prästgårdsgatan samt
Uddmansgatan. Detta på grund av att det är kring dessa gator och miljöer
där de flesta fallen av ” våld i offentlig miljö” sker enligt polisens statistik.
Uppföljning
Sker efter ca 1 år.

Refektioner efter vandringen

De delar som vandrigen genomfördes i upplevs relativt trygga och det är
generellt bra belysning. Vissa delar av stadskärnan kan dock förbättras för
att skapa trygghet genom realtivt enkla åtgärder Dock poängterades
besvären under tiden när nedsläckning sker av gatubelysning perioden majaugusti. Det är främst området kring Sundsgatan och busstationen och då
vid skymning och gryning ( ej juni och större dela av juli). En hel del trasiga
lampor förekom i området.
Vid vandringen var det inte så många människor ute som vandrade men
däremot en hel del bilar
Förslag till prioriterade åtgärder:





Se över busskage och belysning vid Parkområe (på gatumark)
Lillbrogatan/ Sundsgatan
Säkerställa tryggheten även vid sommarmånaderna där
skymningsljus förekommer.
Uppmana medborgare till att anmäla trasiga lampor

Dokumentation- bilaga
Bilder
1.

Plats
Parken nedanför 1906

Mellan Resaturang Lemmon tree och Telenor
lokal Sundsgatan 38

2.
3.

”Berså” Lillbrogatan mot Sundsgatan

Problem
Är för mörk och man
ser inte vad som sker
där enligt polisen.
Används också som ”
toalett” på vissa
kvällar.
Upplevs inte som
otrygg då sikten är god
och området öppet.

Ansvarig
Kultur park och fritid

Uppföljning / Resultat

Parkmark?

Ingen åtgärd

Har blivit ett ” tillhål”
där alkohol och droger
förekommer bland
besökarna. buskaget
ger en skyddad mur för
de som sitter där men
försvårar för andra att
ha uppsikt. Används
också sommartid som ”
toalett”

Samhällsförvatningen/
teknik gator

Anmält 2016 -11

Dokumentation- bilaga

Bilder

Plats

Problem

Fastighet sundsgatan 38

Mörkt .
Saknar
fasadbelysning

Fasad mot Lillbrogatan

Ansvarig
Wallstens fastigheter

Uppföljning / Resultat
Anmält 2016-11

4.

5.
6.

Parkeringsyta mellan Sundsgatan 33 och 35

Saknar belysning.
problemområde
kvällstid. slagsmål,
urinering etc.

RAWI

Parkområde mellan Kalles och Hälsocentralen

I dagsläget mycket
bättre än vandring
2012, med belysning
etc.
Dock lite trångt och
dålig struktur med
soptunnor, ramper,
stängsel etc. kan vara
risk då denna sträcka
används frekvent av
cyklister och
gångtrafikanter.

Kultur park och fritid

Lämnas utan åtgärd i
dagsläget

Bilder

Plats
Prästgårdsgatan norra delen.

Problem
Den ena sidan är
mycket mörk. Glest
med gatljus och de ljus
som finns skyms till
viss del av trädgrenar

Ansvarig
Teknik gator

Uppföljning / Resultat
Anmält 2016-11

Uddmansgatan samt Storgatan

Trasiga lampor och tätt
buskage. mörk plats.

Park
Teknik gator

Felanmält 2016-11

Trapp ned mot sundsgatan från stadsberget

Mörkt och svårt att
se stegen i det gråa

7.

8
9.

