Trygghetsvandring i Öjebyn 2010-06-09
Område kring: Solanderskolan, Björklundaskolan, Björklunda sporthall/ badhus samt industri/
företags område

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 det till att skapa en helhet.

Trygghetsvandring i Öjebyn 2010-06-09
Område kring: Solanderskolan, Björklundaskolan, Björklunda sporthall/ badhus
Tid och plats:
Onsdag 2010-06-09 klockan 17.30-19.30
Närvarande:
Rektorer från Solander och Björklundaskolan
Föräldrarepresentanter, polisen, politiker, representanter
från föreningar ( astma/ allergi samt Solander).
Tjänstemän från socialtjänsten, miljö/bygg kontoret
teknik/gatuförvaltningen, fastighets/serviceförvaltningen,
kultur/fritid samt kommunledningskontoret. Sammanlagt
20 personer som delades upp i två grupper som
vandrade åt motsatt håll för att mötas i mitten av området.
Sammankallande:
Folkhälsostrategen
Förberedelser:
Innan vandringen samlades alla i ett klassrum på
Solanderskolan för en genomgång av området samt vad
man skulle uppmärksamma.

Området som vandringen gick runt är stort till ytan och här finns
många olika verksamheter . Bland annat sport- och simhall,
idrottsanläggning , två skolor med alla stadier ( 6 års till åk 9),
förskola samt företag.
Det har tidigare förekommit mycket skadegörelse och
klotter men efter uppsättning av kameraövervakning så
har det blivit mycket bättre.
Området används mycket även av allmänheten som
promenad och genomfartsstråk och aktiviteten är stor hela
dygnet.
Det är många cykel/gångvägar på området samt vissa vägbitar
som används av bilar och större fordon för bland annat av och på
stigning men också för i och urlastning.

Reflektioner efter vandringen:
Efter vandringen stannade gruppen upp och samlade det
gemensamma intrycket.
Det är ett stort område med många olika
verksamheter, skola, företag och fritidsaktiviteter
samsas på samma yta.
Positivt är att det finns stora områden där barn kan leka
och var aktiva, ex cykelbanan, lekpark i gröna
kullar. Det finns stora möjligheter med att utveckla
området till något positivt och stimulerande
Negativt var bland annat. bristen på papperskorgar, bra
belysning. Men också områdets bil och cykelvägar.
Det gemensamma intrycket var att området är otydligt
när det gäller biltrafik, cykel och gångbanor samt
barnens lekplatser. Det är ingen tydlig gräns mellan
dessa funktioner utan biltrafiken, cyklar och
mopeder finns på området och man kan se platser
där tillbuds risken är påtagligt större

Uppföljning 2010-10-07
Efter ca 4 månader gjordes den första uppföljningen
Detta genom att gå samma sträcka och göra ny dokumentation.
Samma objekt fotades åter och man registrerade om åtgärds gjorts.
För att underlätta uppföljningen så sätts symboler vid objektet vid
dokumentationen för uppföljningen.



Åtgärdat och klart.



Delvis påbörjat.
Oklart med ansvarsförhållanden



Ej åtgärdat

Dokumentation - Bilaga

Bilder

Plats
1. Vid rektors expeditionen

Problem

Ansvarig

Uppföljning / Resultat

-

Inga papperskorgar

- Fastighets kontoret
Beställare- skolan

2010-10-07

-

Täta buskage

- Parken kultur/ fritid

- Det täta buskaget åtgärdat
genom gallring

- Inga papperskorgar
uppsatta

2. Vid
elevhälsan

Farlig korsning, cykelväg samt
bilväg. Många kör in och
lämnar barnen

Fastighetskontoret

3. Parkering bak
elevhälsan

Mörk parkering på höst och
vinter, inga lampor

Fastighetskontoret

Översyn 2012?

Översyn 2012?





Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning /
Resultat

4. ”Gamla”
gymnastiksalen

Trasiga väggar

Fastighetskontoret

2010-06-23
Gymnastikbyggnaden
lämnas tills utan åtgärd
tills vidare

5. Rasskydd på
”gamla”
gymnastiksalen

Trasigt, sitter löst

Fasighetskontoret

2010-10-07

6. Vid entré
hörselklasser

- Lös asfalt

- Upphackad kant. Risk för att
snubbla

Fastighetskontoret
Vaktmästare- spec
sorteringsavfall

Rasskydd åtgärdat
2010-10-07



-Lös asfalt borttagen



- Upphackad kant ej
åtgärdad



Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning /
Resultat

7. Staket mellan
Öjagården
och skolan

Tar slut vid kurva,
Farlig kant

Fastighetskontoret

2010-10-07

Förlängning av staket
åtgärdat.

8.
- Baksida på
Björklundaskolan

Mörkt på vintern
Tråkig miljö

Fastighetskontoret
tillsammans med skolan

Översyn 2012?



Mörka prång bakom förråd
Ingen belysning

Fastighetskontoret
tillsammans med skolan

Översyn 2012?



- Framsida på
Björklunda skolan

9. Friggeboda
vid dagis

Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning /
Resultat

10. Parkering
baksida
sporthall

Mörkt på höst/ vinter
För lite belysning

Vem äger parkeringen?

Översyn 2012?

11.Betong vägg
vid trappa

Sprickor, farlig pga barn kan
krypa under vägg -backe

Fastighetskontoret

2010-10-07
Ingen åtgärd gjord

12. Framisida
badhus

Inga papperskorgar

Kultur/fritid





2010-10-07
Inga papperskorgar
uppsatta



Bilder

Plats

Problem

13. Framsida
badhuset

Vacker planering

14. Väg mellan
badhus
– Björklunda
idrottsanläggning

Otydligt var cykelväg parkering finns. Bilar parkerar
på cykelvägen

15. Björklunda
idrottsanläggning,
mot badhus

Trasigt stängsel på flera
ställen.
Skräpigt

Ansvarig

Uppföljning / Resultat

Översyn 2012?



BUN
KF
ÖJEBY IF i samverkan
med Teknik/
gatukontoret samt
fastighetskontoret
Öjeby IF

2010-10-07

Staket lagat, skräp borttaget


Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning/ Resultat

16. Baksida på
sporthall

- Mörka prång, inga lampor

Fastighetskontoret

- Kameraövervakning
finns över denna del

2010-10-07

- Trasig vägg vid ingång
baksida
”Trasiga väggen” nu ännu
trasigare


17. På grönområde
mellan skolorna

Trevlig cykelslinga

Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning/ Resultat

18. Ingång norra
delen av
Solanderskolan.
Tidigare Repris
lokaler

Elledningar som hänger löst

Fastighetskontoret

2010-10-07



Fastighetskontoret

Lösa elkablar åtgärdade.
2010-10-07

Fastighetskontoret

Lösa plattor, åtgärdat
- Översyn 2012?




19. Cykelväg/
trottoar från OK
sidan

20. Cykelväg/
trottoar från OK
sidan

Trasiga plattor, svårt att cykla
och gå för rörelsehindrade

- Mörk cykel/gångväg, dålig
belysning
skapar otrygghet.

-

Ojämn asfaltyta.

- 2010-10-07
Åtgärdat delvis



Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning/ Resultat

21. Övergång gata
mot industriområde cykelväg.

Dålig trafiksituation för
cyklande barn.

Teknik/ gatu

Översyn 2012?

22. Hörnet norra
delen på
Solanderskolan

Lösa plattor

Översyn över området
pågår

Felanmälan från skolan

2010-10-07

Åtgärdat
23. Norra ingången
till Solanderskolan



- Trasiga bänkar

Felanmälan från skolan



2010-10-07

- Mörkt , dålig belysning

Bänken lagad



Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning/ Resultat

24. Gångväg genom
område

Trång passage för cyklar.
Trasiga brädor i staketet

Fasighetskontoret

2010-10-07

- Trasig bräda, åtgärdat. 
- Trång passage lämnas
utan åtgärd tills vidare 
25. Vid högstadiet
på södra sidan

Trasiga bänkar

Fastighetskontoret

2010-10-07

Bänkar lagade
26.Dörr in till
slöjden.

Behöver pensel och färg efter
klottersanering

Fastighets



2010-10-07

Målad dörr , åtgärdad



Bilder

Plats

Problem

27. Buskage mitt
emot förrådsdörr
till slöjden.

För tätt

Ansvarig

Uppföljning/ Resultat
2010-10-07

Kultur/fritid/ parken

28. Vägg f.d.
vårdskolan.

Buskage mot vägg
missfärgningar
ansas alt. tas bort?

Kultur/fritid

29. Cykelväg
mellan f.d.
vårdskolan
och idrottsplats.

-Armatur sätts fast ordentligt.
Djup vattensamling på våren
problem med att cykla/gå.

Kultur/ fritid?
Fastighets?

Buskage rensat, Åtgärdat 
2010-10-07

Buskage rensat. Åtgärdat
2010-10-07



-Buskage ansas

- Sned armatur. Åtgärdat 
- Buskage rensat. Åtgärdat 

Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning/ Resultat

30. Basketkorg vid
mellanstadiet.

Hänger snett och löst.

Skolan beställning fastighetskontoret

20101-10-07

Sned basketkorg. Åtgärdat.
31. El-stugor vi
Björklunda förskola.

Klottersanering.

Helena Stenberg
tar det med Pite Energi
vid nästa
styrelsemöte

2010-10-07

Förvärrat klotter sedan
vandring 2010-06-09



Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning/ Resultat

32.Mitt emot
Björklunda förskola.

Vägskylt håller på att ramla
omkull.

Fastighetskontoret

2010-10-07

Stolpen är rak. Åtgärdat
33.Lågstadiebyggnad Vad är detta? Åtgärdas!
mittemot lekpark,

34.Cykelväg mellan
Lunden och simhall.

Full biltrafik sätt ut
betongsuggor

Fastighets

Samverkan BUNteknik/gatu
Översyn pågår?



2010-10-07

Borttaget. Åtgärdat



Översyn 2012?



Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning/ Resultat

35.Cykel/gångväg
mellan låg och
mellanstadier.

Trasig trottoar
Hur går det här för en
synskadad?

Fastighets

2010-10-07

Ej åtgärdat
36. Lekplats
lågstadiedel.

-Bräda saknas.

Skolan felanmäler till
fastighets



2010-10-07

-Spikar sticker ut

Staket lagat. Åtgärdat
37. Asfaltyta in mot
lågstadiedel.

Hål 15 cm.

Fastighets



2010-10-07

Gropen kvar. Ej åtgärdat 

Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning/ Resultat

38. Staketsektion
mellan låg och
mellanstadier.

Vart ska det?

Skolan

2010-10-07

Staket lagat. Åtgärdat
39. Matsal.

Hängränna ur funktion.

Fastighetskontoret

Vägg matsal.

Busken ser tråkig ut ska den
vara
kvar eller klippas ner?

Skolan,kultur/fritid/
parken

Markarbete ej återställt

Fastighetskontoret



2010-10-07

-Hängränna. Åtgärdat

-Buskage rensat. Åtgärdat

Gropen kvar. Ej åtgärdat 

Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

Uppföljning/ Resultat

40. Utgång från
samlingssal/matsal.

Resultat efter klottersanering
ser inte bra ut.

Fastighets

20101-10-07

41. Asfalt yta ut från
samlingssal/matsal.

-

Ojämn. Gräset håller på att
ta över
Fastighets
Ojämn asfaltyta.

Klotter kvar. Ej åtgärdat 
20101-10-07

Utanför varuintag kök.

Ej åtgärdat.

42. Hängränna veckad.
Högstadieskolan

Vid regn rinner det lätt över.

Fastighets

Anmält 2010-06-23



