Trygghetsvandring Centrumområdet (Zon)
2019-10-23
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 ”trygghetsglasögon” på oss och kan
därför bidra med vår del till att skapa en helhet.

Trygghetsvandring
Tid
Onsdag 2019-10-23 kl 15
Närvarande
Representant från bostadsbolaget PiteBo, Tjänstemän från kommunen,
polis, politiker samt medborgare

Bakgrund till vandringen
Polisens statistik visar att Centrumområdet (Zon) hade många anmälningar
under året kopplat till klotter och skadegörelse.
Uppföljning
Sker efter ca 1 år.
Reflektioner efter vandringen
Området är rent och inte mycket skadegörelse syns. Man kan lämna
dekorationer och annat ute och det verkar kunna få vara kvar. Visst klotter
kan ses men inga mängder. Generellt verkar de boende trivas och man har
mycket gemensamma aktiviteter.
Dock är trafiksituationen i området och i anslutning till oklar. Det är många
infarter in och ut från området med påföljd av att framförallt bilar kör på
och igenom området. Ibland med höga hastigheter.
Hamnplans övre del i anslutning till Trädgårdsgatan är komplext då cykel
och gångväg möts med bussväg. Även bilar använder denna vägsträcka för
att komma till Sundsgatan eller till Hamplan. Vid vissa tillfällen är det
mycket trafik som passerar.

Förslag till prioriterade åtgärder:

•

Se över trafikplan och situation kring HamnplanTrädgårdsgatan.

Dokumentation - bilaga
Bilder
1.

Plats
Vägsträcka Hamnplan- Trädgårdsgatan

Problem
Mycket genomfart,
svårt med bilar,
cyklister gående som
möts. Oklara skyltar.

Ansvarig
PiteBo samt
Piteå kommun

Uppföljning / Resultat

2.

Dörr gavel hus Hamplan 2

Klotter

PiteBo

2019-11-04
Klottret borttaget

3.

Elskåp vid hus Trädgårdsgatan 1 A

Klotter

PiteBo?

Bilder
4.

Plats
Inre väg mellan hus Trädgårdsgatan 1 samt
Samvaron

Problem
Ansvarig
PiteBo
Används som genomfartsled av bilar till
Storgatan. Höga
hastigheter förekommer.

5.

På garagevägg

Detta är grafitti som
tillåtits av PiteBo.

6.

Generelltförekommande på området

Trasiga plattor och
trasig asfalt på
flertalet ställen inom
området.

PiteBo

Uppföljning / Resultat

Bilder
7.

8.

Plats

Problem

Ansvarig

Inne på området mellan Hamnplan och
Wåhlinsgatan

Trafik, bilar som är
många till antalet och
till viss del kör fort.

PiteBo

Mellan husen på Wåhlinsgatan 9

Vassa metallpinnar
som sicker upp i
sandbänkar.

PiteBo

Upplevelse av otrivsel.

9.

På baksidan av Wåhlinsgatan 4

Trasig
betongsugga med
lösa stenar.

PiteBo

Uppföljning / Resultat

