Trygghetsvandring i Piteå centrum
2011-05-05
”Från krog till krog”
Från Stadshotellet via Sundsgatan, Uddmansgatan och tillbaka till
Sundsgatan.
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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”Från krog till krog”
Från Stadshotellet via Sundsgatan, Uddmansgatan och tillbaka till
Sundsgatan.
Tid :
Torsdag 5 maj 2011 klockan 17,30
Närvarande:
Politiker, kroggäster, polisen.
Tjänstemän från , miljö/bygg kontoret, teknik/gatuförvaltningen,
fastighets/service samt kommunledningskontoret.
Sammanlagt deltog 10 personer i vandringen
Sammankallande:
Folkhälsostrategen
Förberedelser:
Innan vandringen samlades alla i församlingsgården
för en genomgång av området. Folkhälsostrategen berättade om varför
vandringen är i detta område och polisen berättade lite om att det är
kring just krogarna som våld i offentlig miljö främst sker.
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Vandringen i centrum kom till efter att det kommit signaler om att det
är oroligt kring krogarna i stan och att många gäster men också
anställda på krogarna upplever att det är otryggt att gå genom
centrum .
Vandringen gick från stadshotellet mot Valdino över till Kalles, vi
följde Storgatan och upp till Uddmansgatan och ner mot Challanger.
Därefter åter till Storgatan och Pentryt.

Polisen påtalade vikten av att ha gatljusen tända så länge som
möjligt på kvällar också sommartid. Det kan vara dunkelt och
skymningsljus en bit in i juni och i augusti.
Vi hade även fokus på tillgänglighet och genus under vandringen.

Refektioner efter vandringen

De perspektiv som vi tog i beaktning vid vandringen var att man
skulle känna sig trygg när man går genom vissa delar av centrum på
kvällar och nätter. Tillgänglighet och genus var en del av ”
trygghatsglasögonens” fokus
Det var en vandring där detaljer blev synliga. Piteå har ett trevligt
centrum men vissa platser kan upplevas otygga främst på kvällar/
nätter när man går igenom området.

Den gata som kändes bäst är Storgatan med öppna synliga stråk
och god belysning. Sämst är de oupplysta mörka garageinfarterna
som man måste passera när man går vissa sträckor. Utsmyckning
och trevliga miljöer höjer trygghetskänslan men en viktig aspekt
under vandringen var belysningen.
Att tänka på:
 Belysning. Inte släcka ner Sundsgatan under hela sommaren
samt försöka få fastighetsägare att ha bättre belusning i
mörka gränder och prång.
 Lösa gatstenar och annat kan användas som tillhygge vid
enventuella bråk
 Tillgängligheten ska vara bra i centrum.

Uppföljning
Efter ca1 år gjordes en större uppföljning av vandringen. 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

Problem

1. Gränd mellan
Mörk och ogästvänlig
Stadshotellet och Valdino

Ansvarig
Fasighetsägare
Stadshotellet
Wikstens
RAWI

Uppföljning / Resultat

2012-06-25 Ej åtgärdat


2. Bakom Stadshotellet

Mörk med många hörn
och prång som ej syns

Stadshotellet

2012-06-25
Rörelserelä finns på lampor på fasad



3. Gränd mellan
Trasigt kring brunnslock, Teknik och gatu
Stadshotellet och Valdino snubbelrisk

2012-06-25 Delvis åtgärdat



Bilder

Plats

Problem

4. Bakom uteservering Valdino Skräpigt, fimpar,
Kantsten som kan
vara snubbelrisk

Ansvarig

Uppföljning / Resultat

Valdino
Fasighetsägare

5. Cykelställ vid Valdino
längs Sundsgatan

Trasigt cykelställ som Trafik och gatu
lossnat från fästet

6. ”Gamla televerket”
Sundsgatan/ Lillbrogatan

Flagad fasad

2012-06-25 Åtgärdat



2012-06-25 Åtgärdat



Wallsten


2012-06-25 Ej åtgärdat

Bilder

Plats

Problem

Ansvarig

7. Område mellan
Valdino och Sundsgaran

Marken har satt sig.
Faröiga kanter på brunnar

Teknik/ gatu

Uppföljning / Resultat

2012-06-25 Åtgärdat
8. Gränd vid Kalls källa
och
fd. Åhlenshuset



Mörk dålig belysning. Hinder i vägen Kommunen
( soptunnor).
Fastighetsägare

9. Baksida Kalls
Mörk dålig belysning
källa och mot Prästgårdsgatan och ogästvänlig.
Skräpig

RAWI

2012-06-25
Området är under ombyggnation

Fastighetsägaren 2012-06-25
RAWI
Området är under ombyggnation

Bilder

Plats

Problem

Ansvarig
Terracom

Uppföljning / Resultat
2012-06-25
Området är under ombyggnad

10. Baksida Kallesbar

Trasigt elskåp

11. Gränd mellan Kalles och
fd Åhlenshuset

Soptunnor nära
trävägg

Fastighetsägare 2012-06-25
RAWI
Området är under ombyggnadl
Pireva

12. Utanför Kalles

Trasig gatsten

Teknik/ gatu

Anmält 2011-06-09

Bilder

Plats
13. Hyreshus
Sundsgatan 35

Problem

Ansvarig
Uppföljning / Resultat
Dåligt med belysning mot parkering Fastighetsägare
RAWI

2012-06-25 Ingen återkoppling är gjord
14. TaiGarden

Farlig trappa, snubbelrisk

15.Garage på Prästgådsgatan Mörkt och otryggt när man går förbi
P-hus Björnen

av fastighetsägare



2012-06-25 Ingen åtgärd är gjord



Fastighetsägare
RAWI

Teknik/ gatu

Översyn pågår
Renovering?

Bilder

Plats

Problem

16. Trädäck på
uddmansgatan
Vid Poppeln

Löst hängande
kablar

Ansvarig
Kultur/ fritid
Parken

17. Stenplattor/
Svårtillgängligt för
grusgång vid trädäck exempel
Uddmansgatan
rullatorer och
rullstolar

Kultur/ fritid

18. Utanför Subland
nedanför
Café Piteå
Uddmansgatan

Fasighetsägare
Skogs

Kylanläggning.
Skrymmande

Uppföljning / Resultat

2012-06-25 Åtgärdat

Bedömning från parken: Det går att ta en annan väg nära
denna del av stenläggningen. Lämnas därför utan åtgärd.

2012-06-25 Ej åtgärdat



Bilder

Plats

Problem

19. Uddmansgatan mitt
emot
entré till Café Piteå

Trasigt fäste elstolpe

20. Hamngatan 50

Mörk gata,.

21. Uddmansgatan 6

Trasiga
stenbeläggning,
Lösa gatstenar

Ansvarig
Teknik/
gatu

Uppföljning / Resultat

2012-06-25 åtgärdat

Bedömning att det fungerar bra. Lämnas utan åtgärd tills
vidare.

Teknik/
gatu

2012-06-25 Åtgärdat



Bilder

Plats

Problem

22. Uddmansgatan 8

Trasig elstolpe

Ansvarig
Pite energi

23. Prästgårdsgatan
Garagenedfart till Löjan

Mörk och upplevs
som
otrygg väg att gå
främst
kvällstid

Piteå
kommun

24. Uddmansgatan, vid
Pentryt

Trasig trottoar.
Lösa stenar

Teknik/
gatu

Uppföljning / Resultat

2012-06-25 Åtgärdat
Översyn av kvarteret Löjan pågår.

2012-06-25 Åtgärdat





