• • • Trygghetsvandring på Porsön

Onsdagen den 1 februari 2017
								
Reviderat 2021-12-02

Vad är det här för dokument?
En trygghetsvandring är när en grupp människor promenerar en förbestämd slinga, för att avgöra
var det finns risker för otrygghet i miljön. Både boende i området och professionella ska delta. I
det här protokollet kan du läsa om en trygghetsvandring som genomfördes på Porsön, vilka problem som togs upp och åtgärder för dessa.
Porsön
På kartbilden ser du slingan vi gick på trygghetsvandringen. Siffrorna visar platser där önskemål
om åtgärder uttrycktes.
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Trygghetsvandring på Porsön
Utgångspunkt för vandringen
Utgångspunkten för vandringen var en karttjänst som tagits fram i syfte att låta de boende på
Porsön uttrycka vilka platser de upplever som trygga respektive otrygga i sitt område. Stadsbyggnadsförvaltningen och kommundirektörens stab planerade utifrån denna karta en slinga för
promenaden.
Tid och plats
Onsdagen den 1 februari 2017, kl 18.30 - 21.00
Porsöskolans matsal
Närvarande
Boende, områdesgruppen, Hyresgästföreningen, Region Norrbotten, Svenska kyrkan, Rikshem,
politiker från barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden, tjänstepersoner från fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen
och kvalitet & samhällsutveckling samt Polisen.
Sammankallande
Porsön-Björkskatans områdesgrupp och Luleå kommun
Inför trygghetsvandringen
Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande i Porsöskolans matsal för presentation och
genomgång. Före vandringen har kommunen, utifrån den karta där de boende lämnat synpunkter
på trygga och otrygga platser, planerat en slinga att gå.
Anna Hellman Borén, samordnare för Porsön-Björkskatans områdesgrupp hälsade alla
välkomna. Hon berättade om områdesgruppen och att fler är välkomna att delta i denna. Det
finns en del pengar till aktiviteter som kan fås via områdesgruppen. Efter en presentationsrunda
berättade Ida Persson från stadsbyggnadsförvaltningen om syftet med en trygghetsvandring
och hur den går till. Ida gav även tips på vad alla skulle tänka på under vandringen.
Reslutat från Trygghetsmätningen som gjodes våren 2016 presenterades. Annika Tornberg,
stadsbyggnadsförvaltningen berättade om de synpunkter som getts på webbkartan, totalt cirka
300 synpunkter. Många synpunkter handlade om platser där det var mörkt och lite folk i rörelse
och att underhållet av byggnader, lekplatser och miljön var eftersatt på många platser. Det
kom också många positiva synpunkter om att området var bra för barn och att det fanns bra
promenadområden. Stefan Ström, kommunpolis, berättade om brottsutvecklingen på Porsön.
Mängdbrotten har inte ökat men skadegörelsen är nästan fördubblad från 2015 till 2016.
Efter ca en halvtimmes fika och information rustade sig alla med karta, reflexvästar och reflex
för att ge sig ut på själva vandringen. Det var mycket mörkt ute, några av fotografierna är därför
tagna i dagsljus vid ett senare tillfälle.

OM TRYGGHETSVANDRINGAR
Arbetet bygger på en modell som utarbetas i Göteborg. Det bärande inslaget i en
trygghetsvandring är att boende och ansvariga möts och boende har en möjlighet
att påverka trygghetsen i sitt närområde.

TECKENFÖRKLARING

Protokoll för trygghetsvandringen

Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 1
Porsö centrum

PROBLEM
1.1 Mörkt i hela centrum
1.2 ”Hängställe”
1.3 Trasiga lampor på Hälsocentralens byggnad
1.4 Mörkt på kyrkans fastighet
1.5 Tomma lokaler
1.6 Ojämn markbeläggning

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

1.1 Stadsbyggnadsförvaltningen, fastigheter

Lulebo svarar att de kommer att förstärka belysningen
i centrum. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för
belysningen på skolbyggnaden. Belysningen kommer
att åtgärdas under sommaren.

Lulebo

Kommentar:
Delvis åtgärdat 2020 då en plats ljussatts och bänkar ställts
ut. - Lulebo har ett gemensamt projekt med Luleå Kommun,
Ny plattsättning, belysning, nya fasader på byggnad ICA,
projektet startar till våren.
1.2 Polisen

Polisen svarar att de kommer att jobba för att förebygga
detta genom att ha polisiär närvaro över tid.
Kommentar:
Ökad polisär närvaro genom riktad insatts.

1.3 Region Norrbotten

Lamporna på Hälsocentralens fasad är utbytta mot nya
med bättre ljus.

STATUS

1.4 Svenska kyrkan,
Nederluleå församling

Porsökyrkan har för avsikt att förbättra belysningen på
båda sidor om kyrkan samt byta ut nuvarande skyltar
till upplysta skyltar. Det behövs dock tillstånd från
Länsstyrelsen för att sätta upp belysning och skyltar på
själva kyrkobyggnaden så detta kan inte göras förrän
Länsstyrelsen godkänt planerna.
Kommentar:
Upplysta skyltar är monterade.

1.5 Stadsbyggnadsförvaltningen, fastigheter
Lulebo

1.6 Stadsbyggnadsförvaltningen,
fastigheter
Lulebo

Lulebo svarar att de kommer att förstärka belysningen
i centrum. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en
inventering av tomma lokaler i centrum.
Kommentar:
Lulebo -Hänvisar till svar på ovanstående 1.1, De flesta
lokalerna är uthyrda .

Idag delas ansvaret för centrum mellan flera
fastighetsägare. Frågan om ansvaret för Porsö centrum
kommer att tas med i arbetet med en utvecklingsplan
för stadsdelen.
Kommentar:
Lulebo -Hänvisar till svar på ovanstående 1.1.

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 2
Gång-och cykelväg vid kyrkan

PROBLEM
2.1 Saknar gatulampa, mörkt

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

2.1 Stadsbyggnadsförvaltnignen, drift &
underhåll

Gång- och cykelvägen har fullgod belysning
och kommer inte att kompletteras med fler
belysningsstolpar.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 3
Baksidan av ICA

PROBLEM
3.1 Mörkt. Är en baksida. Ungdomar brukar vara på
taket.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

3.1 Lulebo

Lulebo svarar att de kommer att förstärka belysningen i
centrum.

Polisen

Polisen svarar att de kommer att förebygga detta
genom att över tid ha polisiär närvaro i området.
Kommentar:
Ökad polisär närvaro genom riktad insatts. Hänvisa till 1.1.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 4
Gång- och cykelbron över
Professorsvägen

PROBLEM
4.1 Bilar kör på gång- och cykelbron. Bilarna kör från
parkerningsplatsen.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

4.1 Polisen

Polisen svarar att de kommer att förebygga detta
genom att över tid ha polisiär närvaro i området.
Kommentar:
Ökad polisär närvaro genom riktad insatts.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 5
Professorsvägen 258-272

PROBLEM
5.1 Trasig lampa

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

5.1 Lulebo

Den trasiga lampan är åtgärdad.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 6
Gång- och cykelvägen vid
skogsområdet

PROBLEM
6.1 Gång- och cykelvägen är belyst men
skogsområdet är mörkt och upplevs otryggt.
6.2 Passagerna in till gårdarna är mörka. Skarp
kontrast mot gång- och cykelvägen.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

6.1 Lulebo

Lulebo har inga planer för detta område.
Kommentar:
Lulebo har under sommar/hösten sågat, röjt upp skogen på
Forskarv & Professorsv.på sin tomt från fastigheter ner till
tomtgräns som går vid gå och cykelvägen.

6.2 Lulebo

Lulebo har inga planer för detta område.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 7
Längs gång- och cykelvägen mot
Björkskatan

PROBLEM
7.1 Mycket biltrafik på gång- och cykelvägen. Grindar
från bostadshusen finns inte längre.
7.2 Trasig belysningsstolpe längs gång- och
cykelvägen.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

7.1 Polisen

Inget svar

7.2. Stadsbyggnadsförvaltningen, drift &
underhåll

Belysningsstolpen är åtgärdad.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 8
Uddens förskola

PROBLEM
8.1 Förskolans gård blir ett ”tillhåll” speciellt under
somrar och höstar

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

8.1 Polisen

Polisen svarar att de kommer att förebygga detta
genom att över tid ha polisiär närvaro i området.
Kommentar:
Ökad polisär närvaro genom riktad insatts.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 9
Garagelänga på Forskarvägen

PROBLEM
9.1 Mörkt, klotter på garagelängan och dåligt
underhåll

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

9.1 Lulebo

Lulebo planerar att renovera garagen.
Kommentar:
Lulebo har startat renoveringen av garagelängorna på Profv/
Forskarv.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 10
Gångväg längs Björsbyfjärden

PROBLEM
10.1 Jättefin slinga men dåligt underhållen med asfalt
som spruckit.
10.2 Behov av städning, det ligger mycket bråte.
10.3 Mörkt, ingen belysning. Kvinnor avstår att gå
efter slingan när det är mörkt ute.
10.4 Slingan plogas inte.
10.5 Behöver röjas mot vattnet så att sjöutsikten
kommer fram.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

10.1 Stadsbyggnadsförvaltningen, drift &
underhåll

Promenadstråket kommer inte att beläggas utan ska
vara en grusad strövstig.

10.2 Stadsbyggnadsförvaltningen, drift &
underhåll

Kommer att utföras i samband med röjningen i punkt
10.5.

10.3 Stadsbyggnadsförvaltningen, drift &
underhåll

Denna typ av strövstig är normalt inte belyst.

10.4 Stadsbyggnadsförvaltningen, drift &
underhåll

Normalt plogas enbart belysta, asfalterade och skyltade
gång- och cykelvägar.

10.5 Stadsbyggnadsförvaltningen, drift &
underhåll

Området är planerat att röjas under sommaren 2017.

Kommentar:
Belysning är planerad att byggas i samband med
upprutsningen av Porsö strand.

Kommentar:
Under perioden har skötsel av naturmarken utförts 2017
och 2021. För att ge utblickar mot vattnet har vissa partier
öppnats upp.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 11
Grönområdet mot Björsbyfjärden,
nedanför Professors- och Docentvägen

PROBLEM
11.1 Strandkanten är igenväxt och behöver röjas.
11.2 Grönområdet har möjligheter och kunde bli fin
med till exempel grillplats

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

11.1 Stadsbyggnadsförvaltningen, drift &
underhåll

Visa delar längs strandkanten är planerade att röjas
under sommaren 2017.

11.2 Stadsbyggnadsförvaltningen, landskap &
trafik

Önskemålet kommer att tas med i arbetet med en
utvecklingsplan för Porsön.

Kommentar:
Under perioden har skötsel av naturmarken utförts 2017
och 2021. För att ge utblickar mot vattnet har vissa partier
öppnats upp.

Kommentar:
Förslag framtaget 2019. Utställt i samband med dialog kring
utvecklingsplan

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 12
Vid Hus 99 H, Professorsvägen

PROBLEM
12.1 Trasig lampa efter gång- och
cykelvägen samt vid själva huset

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

12.1 Lulebo

Den trasiga lampan ska åtgärdas.
Kommentar:
Lulebo- Är åtgärdad.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 13
Sophusen vid Professors och
Docentvägen

PROBLEM
13.1 Soprummen är inte låsta.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

13.1 Lulebo

Lulebo svarar att de tittar på bättre dörrstängare
och snöröjning runt soprummen. De kollar även på
olika alternativ, till exempel att installera kod- eller
tagglåsning.
Kommentar:
Lulebo-Soprum är alltid låsta, måste använda sig av nyckel
idagsläget för att komma in.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 14
Docentvägen 325-307

PROBLEM
14.1 Vid Docentvägen 325-307 är det trasiga lampor

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

14.1 Rikshem

Lamporna på fasaden (de med nummer på) styrs
inifrån respektive lägenhet.
De stolpar som inte lyste vid vandringen är åtgärdade.
Stolpbelysningen kontrolleras regelbundet och åtgärdas
då något är trasigt.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 15
Gång- och cykelväg

PROBLEM
15.1 Gång- och cykelvägen upplevs otrygg, mörk
skogsdunge vid sidan om

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

15.1 Stadsbyggnadsförvaltningen

Frågan kommer att tas med i arbetet med en
utvecklingsplan för Porsön.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 16
Docentvägen

PROBLEM
16.1 Dåligt underhållna hus

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

16.1 Rikshem

Rikshem tog över fastigheten för drygt ett år sedan och
håller nu på att ta fram en underhållsplan för området
med hjälp av konsulter. Mer information om detta
kommer att komma ut längre fram.
Kommentar:
Rikshem renoverar 448 lgh på Assistent och Docentvägen.
Arbetet beräknas ta ca 4 år. Fasaderna fixas till och målas,
entré belysning bytes till ljusstyrd ledbelysnng. Invändigt
byts ytskikten, nya vitvaror, köksinredning, ventilation
,elcentraler, tillval erbjuds till hyresgästerna på standarden i
lägenheterna.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 17
Docentvägen - korsning

PROBLEM
17.1 Många korsar Docentvägen på väg till
Porsö centrum och busshållplatsen. Finns ingen
gångpassage.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

17.1 Stadsbyggnadsförvaltningen, landskap &
trafik

Då det finns planfria gångvägar för att ta sig till
Porsö centrum och busshållplatserna kommer inte en
gångpassage att byggas i nuläget. Men vi kommer att
ta med frågan i arbetet med en utvecklingsplan för
Porsön.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 18
Porsöskolans skolgård

PROBLEM
18.1 Trasigt fotbollsmål och dåligt underhållen
fotbollsplan.
18.2 Mörkt vid skolbyggnaden. Gammal typ av
beslysning.
18.3 Ett mörkt ”prång” där gäng samlas. Ofta
krossade rutor efter en helg.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

18.1 Barn- och
utbildningsförvaltningen

Frågan om ansvar var oklar vid utskick till ansvariga.
Skickas nu till barn- och utbildningsförvaltningen.

18.2 Stadsbyggnadsförvaltningen, fastigheter

Belysningen på skolbyggnaden kommer att åtgärdas
sommaren 2017.

18.3 Polisen

Polisen svarar att de utreder de brott som inträffat
samt förebygger att fler inträffar genom att över tid ha
polisiär närvaro i området.
Kommentar:
Ökad polisär närvaro genom riktad insatts.

STATUS

Vi får inte glömma allt det positiva
Det finns mycket som upplevs positivt med att bo på Porsön:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bagarstugan har varit en positiv plats. Kyrkan kan gärna vara med och utveckla den till att
bli en angelägenhet för hela Porsön
Naturen, närhet till vatten
Bingo
Kyrkans tisdagscafé
Universitetet
Gårdsgrupp på Professorsvägen
Bussar som går ofta
Mångfald
Bra mataffär
Hälsocentral
Tandläkare
Sporthall - borde nyttjas mer
Många engagerade på Porsön, både i föreningar och enskilt. Det ger möjligheter

Vad vi själva kan göra för ökad trygghet
•
•
•
•
•
•

Engagemang - gårdsgrupp ger resultat
Vi kan skapa fler mötesplatser
Använda 11:an - fd fritidsgården till lokaler för föreningar, men det kräver samordning
Hyresgästföreningen kan öppna sina lokaler mer. Ex fika och de som samlas kan fundera
vidare på vad som kan göras.
Föräldrar kan bedriva fritidsaktiviteter i skolans sporthall. Behöver få tillgång till den
kostnadsfritt.
Hockeyrink på området behövs. Föräldrar kan hjälpa till med ex bygga sarg

Välkommen att felanmäla!
Stadsbyggnadsförvaltningen välkomnar felanmälan när det gäller belysning och andra fel. Det
är bra om det är fler ”ögon” som tittar och felen blir då snabbare åtgärdade. Ring felanmälan på
telefon 45 44 44.
Även fritidsförvaltningen har en felanmälan som de vill att man kontaktar när det gäller fel på
fritidsförvaltningens anläggningar. Kontakta Föreningsservice på telefon 45 44 00 eller via e-post
foreningsservice@lulea.se.

Några tankar efteråt
Efter vandringen samlades vi åter i matsalen och värmde oss med mer kaffe, te och fika. Vi diskuterade de saker vi hade sett längs slingan och resultatet av de diskussionerna syns i tabellerna på
de föregående sidorna.
Några av de problem vi såg under vandringen kommer att ta längre tid att förbättra med andra
problem kommer kunna åtgärdas omedelbart.
En trygghetsvandring är ett sätt att titta på ett område med ”trygghetsglasögon” på och se vad
man kan göra för att öka tryggheten i området. Men mer kan göras av alla som bor och verkar i
området och det listade vi tillsammans.
Ett protokoll kommer att tas fram och skickas till ansvariga. De anger vilka åtgärder som ska vidtas och när de ska göras. Om ett problem inte ska åtgärdas ska detta motiveras. Protokollet kommer att revideras efter att svar har inkommit. Deltagarna får meddelande om när protokollet är
färdigt och det komemr även att gå ut som en nyhet på kommunens hemsida.
Tack för ert deltagande och engagemang!
/Luleå kommun

