Trygghetsvandring i Piteå
2011-09-26

Rosvik

Kring skolan och sporthallen

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 i Piteå
2011-09-26

Rosvik

Kring skola och sporthall
Tid :
Måndag 26 september 2011 klockan 17,30
Närvarande:
Rektor för skolan, 2 elever från åk 6, politiker, polisen, ,
tjänstemän från miljö/bygg kontoret, teknik/gatuförvaltningen,
kultur och fritid, fastighets samt kommunledningskontoret.
Sammanlagt deltog 12 personer i vandringen
Sammankallande:
Folkhälsostrategen
Förberedelser:
Innan vandringen samlades alla i ett lärarrum på skolan i Rosvik
Där fick man en kort genomgång över området och därefter gick
man igenom vad man skulle uppmärksamma på under
vandringen.

Trygghetsvandring i Piteå
2011-06-26

Rosvik

Kring skola och sporthall
Bakgrund
Rosvik är en by som ligger mitt emellan Piteå och Luleå. Drygt 2000
personer bor i byn. Rosvik har ett mycket aktivt byaforum och blev 2011
utsedd till årets by i Piteå. Rosvik upplevs som en trygg och lugn by för de
som är med på vandringen.
Själva vandringen
Vandringen gick runt skolan samt sporthallen och en bit på vägen till
centrum

Refektioner efter vandringen
Området kring skolan och sporthallen kändes lite blandat. Det fanns
delar som var trevliga och hade öppna ytor med mysiga och
tillgängliga områden. Medan vissa områden var mörka och och slitna
där trygghetsperspektivet inte var så högt.
Det som lyftes mest var trafiksituationen kring skola/ sporthall och
parkeringen. Det var oklarheter med skyltning och hur bilar körde
bland cykelparkeringar och där skolbussen hämtade och lämnade
elever.
Saker som man bör tänka på enligt deltagare i
Trygghetsvandringen i Rosvik kring skola och sporthall



Se över trafiksituationen kring skola och sportthall. Oklar
skyltning och vägar ger ett otryggt intryck för den som ej är
bekant med området.
Hur ska man få skolgården där lågstadiet gick att vara tillgänglig
och trevlig ? Här bör belysning och markarbete med mera ses
över. Att ta ett helhetsgrepp.

Dokumentation- bilaga
Bilder

Plats
1. Vid
huvudbyggnaden
mot Aktervägen

Problem
Oklar trafiksituation.
Cykelparkering,
busshållplats, bilar
som kör igenom.

Ansvarig
Fasighetskontoret i
samverkan med Trafik
och gatukontoret

2. Vid
huvudbyggnaden
Rosviksskolan

Dålig skyltning. Var
Skola
går man in ?
Kultur/ fritid
Var är skola respektive Fastighets
sporthall?

3. Cykelparkering
vid huvudbyggnad
skolan

Många cykelställ som är
lösa. Kan användas som
stegar till tak mm.

Skolan

Uppföljning / Resultat
I samband med mötesplats.

Planering pågår för en mötesplats i
sporthallen .

Bilder

Plats
4. Vid ingång till
sporthall från
parkering vid
Aktervägen

Problem
Låda för sand som är
trasig. Upplevs som
otäck utifrån att man
kan gömma sig i den.
Tas bort?
Annan placering?

Ansvarig
Skolan

Uppföljning / Resultat

5. Vid busshållplats Dålig belysning samt
för skolbuss.
dåligt med skyltar

En plan finns. Fasighets
måste beställa

I samband med mötesplats.

6. Parkering vid
sporthall. Infart från
Relingsgatan

Teknik/ gatu
Fasighets beställer

To K tillsammans med
fastighetskontoret.

Oklar skyltning. Gång
och cykelväg över
parkering?

Bilder

Plats
7. Staket mellan
parkering sporthall
och grusplan vid
ishall

Problem
Trasiga stolpar och
hängande nät

Ansvarig
Fastighets

Uppföljning / Resultat
Demonteras beställt.

8. Grusplan mellan
ishall sporthall

Trafiksituation.
Parkering?
Genomfart?

Fastighets
beställer av
Teknik/gatu

I samband med mötesplats.

9. Bakom ishall, vid
skolgård lågstadie

Trasig basketkorg

Skolan

Bilder

Plats
Problem
10. Hörn av ishall, Avsågat metallrör
mot grusplan
som sticker upp.
lågstadiets skolgård

Ansvarig

Uppföljning / Resultat
Felanmält.

Fastighets

11. Skolgård
lågstadiet.Grusplan

För lite grus. Gropar
har bildats och
farliga hörn sticker
upp

Fastighets

12. Skolgård
lågstadiet

Mörk sida. Ingen
insyn. Sönderslagna
rutor.

Under planering
inför Mötesplats

Kompleteras.

Trasiga lampor utbytta.

Bilder

Plats
13. Ingångar
lågstadiet

Problem
Inga bänkar.
Trivsel?

Ansvarig
skolan

Uppföljning / Resultat

14. Sidoingång vid
lågstadiet

Trasig asfalt.
Snubbelrisk?

Fastighets

Investering. Smårep utföres.

15. Vid lågstadiets
byggnad

Trasigt solskydd.
Lösa delar?

Fastighets

Felanmält.

Bilder

Plats
16. Gräsplätt vid
gavel lågstadiet
mot förskolan

Problem
Mörkt, dålig
belysning

17. Lektåg vid
gräsplätt mellan
lågstadie och
förskolan

Trasig skorsten.
Vajer som sticker
upp. Man kan fastna.

18. Brunn vid gavel
lågstadiet

Trasig. Lösa stenar
och lock

Ansvarig
Ska ses över
Fastighets?
Ledbelysning

Uppföljning / Resultat
Kompletring belysning.

Demontering vajer.
Fatighets

Fastighets

Felanmält

Bilder

Plats
19. Vid ingång till
”stora” skogården

Problem
Trasigt staket

Ansvarig
Skola
Fastighets

Uppföljning / Resultat
Felanmält.

20. Lekredskap på
”stora” skolgården

Trasiga bultar på ena
”vingen”

Skola
fastighets

Reservdelar beställt.

21. Bakom
fotbollsmål mot
Aktervägen

Trasigt staket med
vassa delar

Skola
Fasighets

Felanmält.

Bilder

Plats

Problem

21.Vid
övergångsställe
Trundövägen från
skolan

Trasigt gatlyse

Ansvarig
Trafikverket?
Lena kollar

Uppföljning / Resultat

22. Parkmark vid
Trundövägen
Skatebordramp

Behov av översyn.
Trasiga delar

Kultur o fritid

Skall eventuellt tas bort . Kontroll pågår

23. Cykelväg mot
Stenvägen

Dålig belysning

Teknik/gatu?
Trafikverket?

Har gatubelysning enligt normen. Lämnas
utan åtgärd

