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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 i ett område, vilka problem som togs
upp och åtgärder för dessa.
HERTSÖN
På kartbilden ser du slingan för trygghetsvandringen. Siffrorna visar platser där önskemål om
åtgärder uttrycktes.

Trygghetsvandring på Hertsön
Utgångspunkt för vandringen
Utgångspunkten för vandringen var en karttjänst som tagits fram i syfte att låta de boende på
Hertsön uttrycka vilka områden de upplevde trygga respektive otrygga. Detta gjordes genom att
de fick markera platser som trygga eller otrygga. Stadsbyggnadskontoret tillsammans med Tekniska förvaltningen planerade utifrån dessa utmärkningar en slinga för promenaden.
Tid och plats
Onsdagen den 1 oktober 2014, kl 18.30 - 21.00
Fritidsgården, Hertsö centrum
Närvarande
Boende i området, politiker, Luleå sportklubb, Socialförvaltningen, Fritidsförvaltningen, Tekniska
förvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Arbetsmarkandasförvaltningen, Lulebo och Polisen.
Sammankallande
Områdergruppen via Stadsbyggnadskontoret, Luleå kommun
Inför trygghetsvandringen
Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande på fritidsgården på Hertsö torg. Inför
trygghetsvandringen har Stadsbyggnadskontoret utifrån den karta där de boende lämnat
synpunkter på trygga och otrygga platser planerat en slinga att gå. Efter en presentationsrunda
berättade Ida Persson från tekniska förvaltningen, avdelning Gata & trafik om syftet med en
trygghetsvandring och hur den går till. Ida gav även tips på vad alla skulle tänka på under
vandringen - att ”sätta på sig trygghetsglasögonen” och även tänka på tillgänglighet.
Efter ca en halvtimmes fika och information rustade sig alla med karta och reflexvästar 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
Hertsö torg

PROBLEM
1.1. Dålig fasadbelysninng på Hertsötorget och
framför Ica. Området upplevs dunkelt.
1.2. Glassplitter och skräp på torget, speciellt i hörnet
mot årgångshuset.
1.3. Otrevliga fasader på torget. Torget känns kalt och
hårt med mycket hårdlagda ytor.
1.4. Mopedkörning på torget.
1.5. Hundar sätts fast i cykelstället intill Ica.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

1.1. Ica och Lulebo

Ansvaret är Lulebos och belysningen kommer att
åtgärdas.

1.2. Tekniska förvaltningen,
fastigheter

Fler sopkorgar har kommit på plats samt en ny rutin
för skräpplockning på Hertsö centrum.

1.3. Lulebo

Tråkiga fasader tas med i framtida planering. Ingen
åtgärd under 2015.

1.4. Polisen

Ärednet är överlämnat till
Kriminalunderrättelsetjänsten. De samlar in tips om
kriminell verksamhet vilket leder till insats om många
tips kommer in i ett specifikt område.

1.5. Tekniska förvaltningen,
park och natur

Ska utredas under vintern 2015.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 2
Korsning mellan Havsöringsgränd och
Svedjevägen

PROBLEM
2.1. Det passerar mycket trafik förbi passagen över
Svedjegatan. Passagen är viktig och många färdas
den vägen till och från torget. Passagen behöver bli
tryggare.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

2.1. Tekniska förvaltningen,
Gata och trafik

Planen är att bygga om passagen 2015 i samband
med uppförandet av den gång- och cykelväg som är
planerad längs Svedjevägen.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 3
Havsöringsgränd

PROBLEM
3.1. Mörkt kring lekplatsen i kvarteret vilket skapar
en otrygg känsla. Kring lekplatsen finns många träd
som bidrar till den mörka upplevelsen.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

3.1. Lulebo

En översyn har precis gjorts av all belysning i området
och belysning kommer inte att förstärkas ytterligare.
Sommaren 2015 görs en ny bedömning om vissa träd
ska tas bort.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 4
Korsning mellan Abborgränd och
Havsöringsgränd

PROBLEM
4.1. En sten ligger på cykelbanan för att hindra bilar
att gena över. Stenen syns dåligt och kan orsaka
olyckor för cyklister.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

4.1. Tekniska förvaltningen,
Gata och trafik

Stenen tas bort för att undvika olyckor. Under
våren 2015 ses möjligheten över att sätta dit en
belysningsstolpe.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 5
Järvstigen

PROBLEM
5.1. Klotter på ena fasaden på en garagerlänga som
ligger längs gångvägen. Detta skapar en otrevlig
känsla.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

5.1. Lulebo

Klottret ska åtgärdas.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 6
Korsning mellan Villebrådsstigen och
Viltstråksstigen

PROBLEM
6.1. Klotter på transformatiorstation som ligger längs
gångstigen och syns tydligt, vilket skapar en otrevlig
känsla.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

6.1. Luleå energi

Klottret är åtgärdat.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 7
Vid Fångststigen

PROBLEM
7.1. En mörk lekplats vilket gör platsen otrygg.
7.2. Mörkt efter cykelvägen mellan villorna.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

7.1. Tekniska förvaltningen,
Park och natur

Lekplatsen ska ses över och därefter eventuellt tillsätta
ytterligare belysning.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

7.2. Tekniska förvaltningen,
Gata och trafik

Fastighetsägaren kontaktas angående lövverk som
skymmer belysningen.

STATUS

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 8
Scoutlokalen

PROBLEM
8.1. Mörkt vid scoutlokal, skapar otrygg känsla.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

8.1. Tekniska förvaltningen,
Fastigheter

Scoutlokalen har belysning som lyser upp fasaden.
Denna är inte till för att lysa upp gång- och cykelväg.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 9
Hälsans stig och Hertsö kullar

PROBLEM
9.1. En eftersatt park som skapar en trist plats som
hade kunnat utvecklas till något bättre. Mer ljus
behövs.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

9.1. Tekniska förvaltningen,
Park och natur

En långsiktig plan för hela området vid Hertsö kullar
håller på att arbetas fram där även en belysningsplan
ingår. En gallring av träd i pulkabacken kommer att
görat snart så att belysning blir mer framträdande.
Isbanan vid Jägarstigen kommer att spolas och ny
belysning kommer att monteras inom kort.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 10
Hälsans stig

PROBLEM
10.1. Få sittplatser på området. Fler sittplatser skulle
gynna äldre och skapa en trevligare miljö.
10.2. Trasiga lampor. Mörkt utanför slingan, hade
varit trevligt med ljus i terrängen för att undvika en
”ljuskorridor”.
10.3. Halt på grund av olika underlag på våren då
isfläckar ligger kvar långt in på våren.
10.4. Stor grop i kanten av gångvägen, lätt att snubbla
i mörkret.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

10.1. Tekniska förvaltningen,
Park och natur

Under våren 2015 kommer fler bänkar och bänkbord att
sättas ut.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

10.2. Tekniska förvaltningen,
Gata och trafik

Trasiga lampor åtgärdas.
Det är inte ekonomiskt möjligt att belysa terrängen.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

10.3. Tekniska förvaltningen,
Gata och trafik

Halkbäkämpning kommer att fortsätta som den är i
dagsläget, eventuellt ytterligare sandning.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

10.4. Tekniska förvaltningen,
Park och natur

Gropen är åtgärdad.

STATUS

STATUS

STATUS

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 11
Gamla Lövskärsvägen

PROBLEM
11.1. Många vill gå den förlängda stig mot kyrkan
som trampats upp med tiden. En underhållen
fortsättning av vägen önskas.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

11.1. Tekniska förvaltningen,
Gata och trafik

Förlängningen av vägen ligger inte på kommunal mark
därför har kommunen ingen möjlighet att underhålla
den. En alternativ väg finns som underhålls och är
belyst.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 12
Väg till och från miljögården

PROBLEM
12.1. Skyltar för orientering saknas. Dessa hade
underlättat för människor att röra sig mellan Hertsö
centrum och miljögården.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

12.1. Tekniska förvaltningen,
Gata och trafik

En översyn av vägvisningen längs cykelvägarna i
tätorten håller på att arbetas fram.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 13
Nedanför Åkervallen

PROBLEM
13.1. Mörkt nedanför fotbollsplanen vilket skapar en
otrygg känsla.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

13.1. Tekniska förvaltningen,
Gata och trafik

Belysningen utanför idrottsområdet kommer att ses
över. Inga beslut kommer att tas innan det är klart hur
mycket mark det nya badhuset på Hertsön kommer
att behöva ta i anspråk. Man vet i dagsläget inte vilka
områden som berörs.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 14
Vid badhusparkeringen

PROBLEM
14.1. Mörkt på parkeringen vilket skapar en otrygg
känsla.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

14.1. Tekniska förvaltningen,
Gata och trafik

Området är planerat att byggas om 2015.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 15
Utanför Svedjeskolan

PROBLEM
15.1. Mörkt utanför skolan vilket är en fara då många
barn rör sig på platsen.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

15.1. Tekniska förvaltningen

Området är planetat att byggas om 2015.

STATUS

TECKENFÖRKLARING
Nytt
problem

Ska
åtgärdas

Problemet
åtgärdat

Struket, ska
ej åtgärdas

PLATS 16
Passage vid kyrkan på Hertsö torg

PROBLEM
16.1. Mopeder kör in på torget i för hög hastighet.
Farthinder önskas.

ANSVARIG

ÅTGÄRDER

16.1. Polisen och Tekniska
förvaltningen, Park och natur

Ett blomfat kommer att sättas ut som fungerar som
farthinder.
Ärednet om fortkörning är överlämnat till
Kriminalunderrättelsetjänsten. De samlar in tips om
kriminell verksamhet vilket leder till insats om många
tips kommer in i ett specifikt område.

STATUS

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

Fritidsgård, miljögård, gallerian, biblioteket, mötesplatser med mera
Lulebo har ordnat med bra belysning
Fina upplysta vägar och gång- och cykelvägar
Torget mer tillgängligt och öppet
Bra p-plats utanför kyrkan
Föreningsliv och engagemang
Fritidsgård
Finns bra gång- och cykelvägar
LSK-s anläggning bra, lätt att ta sig dit
Eldsjälar både som syns och som jobbar i det tysta
Tillgång till natur
Anslutning till Lövskär med gång- och cykelväg
Ridklubben
Gustav Uusihannu - ung förebild
Teaterförening
Hertsön.se, hemsida som görs ideellt
Bra områdesgrupp

Vad vi själva kan göra för ökad trygghet
•
•
•

Våga vara vuxen och reagera
Lulebo funderar på restriktioner om kopplad hund i bostadsområden för ökad trygghet
Utvidga Hertsöns nätverk via områdesgruppen, samordna med andra

Välkommen att felanmäla!
Tekniska förvaltningen 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 fritidsgården 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 tabellen
på de föregående sidorna.
Hertsön är en trivsam och levande stadsdel med en aktiv områdesgrupp. 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.
Vi beslutade att ansvariga skulle meddela samordnarna senast den XX december om 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 och skickas ut till deltagarna.
Protokollet är uppdaterat med de svar de ansvariga har lämnat in.
Tack för ert deltagande och engagemang!
/Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen

