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TRYGGHETSVANDRING I GYMNASIEBYN
Tid och plats:
Månagen den 13 februari 2012, kl 13.00 - 16.00
Närvarande:
Elever och elevrådsrepresentanter från Luleås gymnasieskola, sjuksköterska, vaktmästare och rektor. Utöver skolan deltog också polisen, politiker från Barn- och Utbildningsnämnden, Luleå kommuns stadsbyggnadskontor, samt Tekniska förvaltningens avdelningar Park & Natur och
Gata & trafik.
Sammankallande:
Luleå Gymnasieskola
Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande i Lärkans Aula.
Anneli Jonsson från Stadsbyggnadskontoret hälsade alla välkomna till
denna trygghetsvandring och redogjorde kortfattat för eftermiddagens
aktiviteter. Inför vandringen har Stadsbyggnadskontoret tillsammans
med ett antal elevrådsrepresentanter utarbetat ett förslag till den slinga
som vi skulle gå.
Efter att alla presenterat sig för varandra höll Anneli Jonsson från
stadsbyggnadskontoret en kort information kring trygghetsvandringens
syfte och upplägg samt vad vi ska tänka på för att sätta på oss
”trygghetsglasögonen”.
Linnéa Nordström, områdespolis, berättade om aktuell statistik över
anmälda brott i området.
Efter denna inledning var det dags att utrusta sig med karta och penna
för att ge sig ut på själva vandringen. Slingan som skulle vandras var ca
2 km, vädret var klart men kylan gjorde att tempot hölls högt slingan
igenom.
På kartbilden här intill ser du slingan för trygghetsvandringen. Siffrorna
visar platser där önskemål om åtgärder uttrycktes. I tabellen som följer

presenteras förslag till åtgärder samt vem som är ansvarig för att
genomföra dessa.
Eftersom vandringen skulle genomföras på skoltid var det fullt
dagsljus vandringen igenom, därför finns ingen statistik över trasiga
lampor.
Revidering av protokoll
Ansvariga har svarat på de olika behov som listats och protokollet har
därefter reviderats.
Uppföljningsmöte
Vid uppföljningsmötet deltog rektor, vaktmästare, representanter från
tekniska förvaltnignen samt från stadsbyggnadskontoret. På grund av
missförstånd hade inga elever inbjudits. Skolan tar på sig ansvar att
vidareförmedla information till elevrådet om uppföljningsmötet.
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Problem

Ansvarig / Resultat

1. Skeppsbrogatan

Smala trottoarer och
få övergångsställen.
Ofta ganska mycket
trafik och bilarna har
hög hastighet. Ingen
skolområdesskylt för
bilisterna. Höga kantstenar.

TF Gata & Trafik
Skolområdesskyltar, ”varning för barn”, sätts endast
upp utanför förskolor och
lågstadium.
Längs Skeppsbrogatan finns
idag en gångpassage och vi
bedömmer att det inte finns
behov av ytterligare en.
Ovanstådende kommer
alltså inte att åtgärdas.
Rutinerna gällande snöröjning har setts över.

2. Entré till alla
skolbyggnader.

Rökning som sker
direkt i anslutning
till ingången. Jobbigt
för allergiker, rök tar
sig in i skolan ibland.
Många känner att
det är obehagligt att
använda entréerna

Barn- och utbildningsförvaltningen/Tekniska förvaltningen
Information från TF har
skett till ledningsgruppen,
en mer tydlig skyltning har
gjorts. Rektorerna arbetar
kontinuerligt med frågan
men problemen kvarstår.

3. Repslagargatan

Vägen ner till Hälsans
Hus känns mörk. Det
är för få lampor, även
om alla fungerar.

TF Gata & Trafik
Belysningen i höjd med Hälsans hus är ny och kommer
inte att ändras.
Armaturerna längre upp
på Repslagargatan är äldre
och kommer att bytas allt
eftersom och får då samma
standard som på den nyare
delen. Plan för genomförande finns.
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4. Hälsans Hus

Insnöade cykelparkeringar.
Stort överhäng av
snö på kortsidan mot
”hemmet”.

TF Fastigheter
TF skottar endast fram
cykelparkering vid Kungsfågeln och Lärkan. Överhänget åtgärdat.

Handikapptransport
kommer ej hela vägen
fram till dörren på
framsidan.

En ”gris” är flyttad. Bommen går att öppna. Tider för
dörröppnare har justerats
och förlängst så de är öppna
en längre tid.

Insyn från ”hemmet”
in i Kungshallen.
Byggnaden ”hemmet”
känns också trist och
nedgången, passar
inte riktigt in i miljön.

Insynsfrågan var ny vid
vandringen. placering
av ”hemmet” går inte att
förändra. I övrigt ingen
uppgift.

5. Bygg - Nedre
entrén

Finns en entré som
många använder, men
det saknas upplogad
stig till vägen, eleverna genar istället ner
för en halkig slänt

TF Fastigheter
Stigen skottas inte. Om man
vill anlägga en väg ansvarar
BUF för detta.
Ingen väg och kommer
inte att plogas. Sandras vid
behov.

6. Vägen bakom
Bygg

Dålig sikt och mörkt,
svårt att se bilar som
kommer i hög hastighet uppifrån vändplanet för att köra ut.

TF Fastigheter
Troligtvis är armaturerna ur
funktion och ska då felanmälas göras. Åtgärder görs
löpande. Felanmälan gjord.
Åtgärdad.
Felanmälan kan göras till
0920-45 44 44
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7. Bygg-Gränden

Mörk och skräpig

TF Fastigheter
Svarar att det är skolans
ansvar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ansvarig rektor för vaktmästarna på Kungsfågeln
ser över väktmästarnas
rutiner.

8. Rampen utanför
Kungsfågeln

9. Kungsfågeln
entré

Halkigt

TF Fastigheter
Rampen skottas och sandas
enligt TF:s rutiner. Åtgärdat.

Trasig armatur

Trasig belysning måste felanmälas. Felanmälan gjord.
Vaktmästarnas rutiner ses
över (se punkt 7). Åtgärdat.

Bilar som kör in och
sladdar vid entrén

Skolan och elevrådet
Rektorer och elevråd Kungsfågel och skola tar upp problemet och samråder med
polisen och TF.

Skräpigt, papperskorgar inte framskottade.

Vaktmästare ansvarar för att
skotta fram papperskorgar.
tömning sker.

Mörkt under skärmtaket utanför entrén,
men alla lampor lyser.

TF Fastigheter
Ingen åtgärd planerad. Om
verksamheten vill få detta
åtgärdas måste de meddela
TF fastigheter.
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10. Gångvägen till
Kungsfågeln från
Residensgatan

Översnöade cykelställ

TF Fastigheter
Dessa cykelställ skottas enligt TF:s rutiner.
Finns behov att frilägga
cykelställ vintertid måste
verksamheten höra av sig
till TF Fastigheter, annars
ingen åtgärd.

11. Korsningen
Residensgatan/
Skeppsbrogatan

Väldigt otydligt övergångsställe, elever vet
inte vad som gäller.
Var ska de gå? Vem
har företräde?
Vi uppföljningsmötet
betonar skolan att
detta är ett problem.

12. Residensgatan

Smal trottoar att gå.
Ifall många stiger
av bussen nere vid
Varvet, blir trotoaren
väldigt trång och man
måste ibland gå ut i
gatan för att passera
folk.

TF Gata & Trafik
Korsningen är utformad för
att sänka fordonens hastigheter och framtvinga ett
samspel mellan gående och
bilister. I korsningen finns
idag en gångpassage. I en
gångpassage har de gående
inte företräde mot bilisterna.
TF kommer att utreda trafiksituationen i korsnigen
ytterligare innan beslut tas
om eventuella åtgärder.
TF Gata & Trafik
Gatuområdet är för smalt
för att möjliggöra bredare
trottoarer.
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13. Hackspetten

Rökar står ute på trottoaren då det saknas
en skolgård.

Skolan
Se punkt 2. Inga lagliga
möjligheter att förhindra
rökning på gatan. Skyltning
och information enda alternativet.
TF Fastigheter
Containern är ett förhyrt
objekt som används under
tiden för ombyggnation.

Står en okänd container rakt utanför
skolan, vems?

14. Matsalen

15. Övergångsstället - Olivers

Halkig ramp vid
entrén, svårt at ta sig
upp alltid.
Lång köbildning
utomhus, väldigt kallt
på vintern.
Mycket skräp, fulla
papperskorgar. För få?

Skolan

Blir ofta väldigt halkigt.

TF Gata & Trafik och Polisen
Ansvariga för vinterväghållningen vidtalade att se till
att undvika att det blir halt
vid övergångstället.

Trafikljuset är något knepigt ibland (
svängande bilar blir
ståeende mitt i korsningen)
Bilar kör för fort.

Snöslunga inköpt. Vaktmästare har fått uppgift att
snöröja och sätta upp extra
papperskorg.

Trafiksignalerna kommer ej
att programmeras om.
Polisen
Ökat fokus på trafikövervakning i centrum
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16. Lärkan Entré

Farligt mycket hängande snö och is från
taket. Borde skottas
omedelbart

TF Fastigheter
Åtgärdat
TF Fastigheter följer sina
rutiner för takskottning.
Orsaker till stor snö och
ismängd på taket på Lärkan
är under utredning.

VI FÅR INTE GLÖMMA ALLT DET POSITIVA
Det finns mycket som upplevs positivt med Luleå gymnasieby och det
är ett område med många kvaliteer. För att inte glömma det positiva
listade vi det som är bra också,
•
•
•
•
•

Själva Gymnasiebyn, med alla gymnasieskolor samlade så centralt
Väldigt välskött med lite klotter och skadegörelse
Öppna fina ytor och få gränder
Nytt och modernt område med fräscha nya lokaler
Trevliga och engagerade ungdomar

HUR MAN LÄSER INVENTERINGSTABELLEN

NÅGRA TANKAR EFTERÅT

Inventeringstabellen ovan är tänkt att vara ett levande dokument; allteftersom nya uppföljningar görs uppdateras tabellen. Det kommer att ske
genom ett färgsystem:

Efter vandringen samlades sällskapet åter och värmde sig med kaffe och
bulle. Vi diskuterade de saker vi hade sett längs slingan och resultatet av
de diskussionerna syns i tabellen på de föregående sidorna.

Texten är röd då vi hittar nya problem.
Texten är grön då åtgärderna genomförts och problemen
därmed är lösta. Gröna punkter följer med i tabellen tills
dess nästa uppföljning görs.
Texten är blå om åtgärder ej genomförts och problemen
kvarstår sedan tidigare vandringar. Problemet hänger med
i tabellen tills dess det är åtgärdat.

Bilden visar ett område som är nytt, fräsch och ganska trivsamt och välskött. De stora problemen verkar vara rökning vid de allmänna entréerna och trafiksituationen utanför Örnen (Skeppsbrogatan/ Residensgatan)
Under trygghetsvandringen kom vi överens om vilka som är ansvariga
för respektive punkt. Dessa ombads återkomma senast den 12/3 med
information om när och hur punkerna ska åtgärdas, eller ifall det inte är
möjligt av någon anledning. Nytt protokoll upprättas därefter och skickas ut. Uppföljningsmöte blir senare eventuellt sommaren eller hösten
2012.
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 rör sig och verkar i gymnasiebyn. Polisen vill att man alltid gör anmälan om man utsätts för brott. Polisens
arbete styrs av hur många anmälningar som kommer för det visar behov
av åtgärder riktat mot ett område.

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 telefonnummer 0920-45 44 44.

Även fritidsförvaltningen har en felanmälan som de vill att man
kontaktar när det gäller fel på fritidsförvaltningens anläggningar.
Kontakta Föreningsservice på telefon 0920-45 44 00 eller via mail
på adress foreningsservice@lulea.se

En stor del i att öka tryggheten i ett område är också det egna ansvaret,
att ta upp problem med elevråd och rektorer, prata med skolkamrater
och tillsammans säga ifrån när man ser någon göra orätt. Trygghetsvandringar kan också anordnas av skolan själva, tillexempel inomhus
i skollokalerna där eleverna faktiskt spenderar mest tid. Detta är inget
färdigt arbete i och med att en vandring har gjorts, utan snarare ett startskott för fortsatt trygghetstänkande!

/Stadsbyggnadskontoret

