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Onsdagen den 7 September 2011
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5. Vad är områdets övergripande fördelar?
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6. Vad kan boende och verkande inom området
själva bidra med?
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4. Vad är områdets övergripande nackdelar?
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3. Finns det obefolkade mellanrum?
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2. Uppmuntrar utemiljön till socialt liv?
För alla eller för vissa människor/grupper?
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1. Var finns mötesplatserna?
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TRYGGHETSVANDRING I GAMMELSTAD
Tid och plats:
Onsdagen den 7 september 2011, kl 18.00 - 21.30
Närvarande:
Boende i Gammelstad, Gammelstads IF, ungdomar och andra boende,
representanter från områdesgruppen, fritidsgården, Polisen, politiker
från Kommunstyrelsen samt Trygghets- och folkhälsorådet, Lulebo,
Luleå kommuns stadsbyggnadskontor, fritidsförvaltning, kulturförvaltning, socialförvaltning samt tekniska förvaltningens avdelningar Fastigheter och Gata & trafik.
Sammankallande:
Områdesgruppen
Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande i Gammelstads
IF:s kansli. Samordnaren för områdesgruppen Birgit Isaksson hälsade
alla välkomna till denna trygghetsvandring som områdesgruppen tagit
initiativ till. Inför vandringen har områdesgruppen utarbetat ett förslag
till den slinga som vi skulle gå.
Medan vi fikade presenterade alla sig för varandra. Därefter höll Frida
Wikström och Barbro Müller 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. Mellan 2008 och 2010 så minskade antalet anmälda brott
totalt i området. Brotten totalt och de flesta brottstyper har fortsatt att
minska under första halvåret 2011.
Efter drygt en halvtimmes fika och information var det dags att utrusta
sig med en karta över kvällens slinga och anteckningsblock för att ge sig
ut på själva vandringen. Slingan som vi skulle gå var ca 3 km lång så vi
gick i ganska rask takt. Vi hade ganska tur för det blev regn enbart mot
slutet av vandringen.

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 det var ljust under vandringen och vi inte kunde se ifall
lampor var trasiga så åtog sig Gammelstads fritidsgård att gå
slingan under kvällstid. På fredagen den 9 september gick ledare och
ungdomar slingan och dokumenterade bristerna, materialet finns
bifogat separat i slutet av protokollet.
Uppföljningsmöte har genomförts i november 2012. Ansvariga deltog
men enbart samordnaren från områdesgruppen representerade de
boende. Trots annonsering och utskick till områdesgruppens nätverk
var det ingen som kom.

Plats

Problem

Ansvarig / Resultat

1. Hela området

Klotter. Det var mycket klotter i området.
De ansvariga behöver
se över hela området
för sanering.

TF
Lulebo har sanerat
Luleå Energi
Fritidsförvaltningen
GIF
Polisen - Ökad patrullering
Gata och trafik säger att åtgärder kommer att genomföras när pengar finns.
Lite klotter under 2012.
Åtgärdat

2. Tunnel

Rinner vatten - isigt
under vintern

Gata&Trafik
Trafikverket?
Gata & Trafik utreder vems
ansvar
111030 Gata & trafik meddelar att ansvarig driftpersonal
har blivit informerad om
problemet och sandning av
tunneln kommer att ske
1211 ingen uppgift

3. Badhus/Fritidsgård

Mopeder kör fort på
GC-banan utanför
badhuset

Polis - ökad patrullering
Informerat patrullerande
poliser om behovet
1211 mopedtrafiken har
lugnat ner sig.

Plats

Problem

Ansvarig / Resultat

4. Gammelstads
Baskets lokal

Trasigt fönster

Gammelstas Basket ansvar
för fönsterbyte - Ska bytas
under november månad.

Andra åtgärder än
byte av fönster:
Lulebo utreder övervakning.
Ökad beslysning
Ökad patrullering

Tekniska förvaltningen
Polisen
111030 Lulebo har bytt trasiga lampor
1211 kameraövervakning
finns ny ruta beställd.

5. Bankomaten i
Centrum

En del vågar inte ta
ut pengar, främst
äldre. Finns en bänk i
närheten där det ofta
sitter personer och det
känns otryggt.

Polis
Lulebo har åtgärdat belysningen
TF - belysning, stolpar och
träd. Belysningen kommer
att åtgärdas före årsskiftet

Mörkt i gränden, dålig
belysning?

1211 belysningen är för
juldekoration. och ska vara
kvar.

Sladdar som hänger
från träd.
6. Gränden Stadsötorget

Ojämna plattor i olika
material

Lulebo har åtgärdat

Plats
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Ansvarig / Resultat

7. Baksidan av
skolan

Väggen ger ett intryck
av en mur, ser tråkig
ut

TF - fastigheter

8. Skolgården
Stadsöskolan

Stenar som är lätta att
kasta på t.ex rutor ligger på gräsytor.

TF - fastigheter

9. Skolgården
Stadsöskolan

Mörkt på kvällarna

TF - fastigheter

Skolan vill göra en parkering där fasaden upplevs
tråkig så parken ska kika på
eventuell trä/buskplantering mellan parkeringen och
vägen om så blir fallet.
Ligger dock något år bort

111030 Park och natur meddelar att de tar bort stenarna
direkt ifall de är kvar.

Det lyser bra på kvällen.
Dock så vrids en armatur
om så att den lyser mer mot
paviljongen där det var en
liten mörkare fläck
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Ansvarig / Resultat

10.GIF.s anläggning

Drabbas ofta av inbrott och skadegörelse

GIF
Skjutit det på framtiden
eftersom de inte har någon
vaktmästare som kan ta tag
i detta

Belysning med sensorer?

Polisen
1211 GIF meddelar att det
inte är aktuellt med lampor
nu.
11. GC-vägen ovanför friytorna

Lång raksträcka där
mopedister ofta kör
för fort.
Sopkorgar och hundbajspåsar saknas

Polis
Gata & trafik meddelar att
de inte kan göra farthinder
på GC-väg pga olycksfallsrisk.
Park och natur meddelar
att de komemr att sätta ut
hundlatriner.
1211 Inga latriner är utsatta

12. Tröttergränd 6a

Stor farlig grop i asfalten.
Liknande problem på
flera ställen i närheten

Lulebo
Ansöker om underhållspengar, oklart när åtgärd
sker.
Åtgärdat, marken jämn och
fin.
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Ansvarig / Resultat

13. Gränderna vid
lägenheterna

Mörkt och obehagligt
att cykla
(alla lägenheter är
uthyrda, folk som bor
där verkar trivas)

Lulebo
Belysningprojekt pågår, vet
ej tidplan i dagsläget
Områdesgruppen försöker jobba med att förbättra
”ryktet”
1211 Lulebo börjat byta carportbelysning. Ny fastighetsägare Gammelstadsbo i
del av området.

14. Cykelbodarna

15. Snäller/Blyger
Mitt emot cykelbodarna

Ser något nedgånga
ut och behöver rustas
upp

Lulebo
Ses över vår/sommar 2012

Gungställningen behöver ses över

Lulebo
Ses över vår/sommar 2012

1211 Lulebo har såld denna
del av området. Ska förmedla behovet till den nya
fastighetsägaren Gammelstadsbo.

1211 Lulebo har såld denna
del av området. Ska förmedla behovet till den nya
fastighetsägaren Gammelstadsbo.
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16. Buttergränd

Betongbjörnen är
trasig och armeringsjärn sticker ut på vissa
ställen

Lulebo har åtgärdat

17. Lekparken

Dåligt underhållen.
Gräs där det ska vara
sand

Park & Natur meddelar att
Lulebo ansvarar för lekparken.
Lulebo meddelar att detta
inte kommer att vara en
lekpark utan görs om till
grönyta.
Är inte längre lekpark utan
grönyta.

18. GC-vägen vid
kyrkan till busshållplatsen

Mörkt och tätt buskage

Park & Natur
111030 Utreder ansvar och
eventuella åtgärder.
121122 Buskaget borttaget.
Kontakt tas med gata &
trafik som ansvar för beslysningen

Plats
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Ansvarig / Resultat

19. Längs med garagelängorna

Slitna skyltar och
dålig väg

Lulebo
Vägen åtgärdad. Skyltar tas
bort inom kort

20. Blygergränd

Stort hål vid vägbrunnen, olycksrisk som
borde åtgärdas direkt
eller att man sätter
upp bockar för den.

Lulebo
Uppgrävd och åtgärdad

21. Busshållplatserna

Mycket trafik och
svårt att komma över
till hållplatserna då
det saknas anvisning
till övergångar.

Gata & Trafik

På sikt avsmalna
Mariebergsvägen för
minskade hastigheter

En passage över Mariebergsvägen kan komma att bli
aktuellt i samband med en
byggnation av GC-väg längs
Mariebergsvägen. Denna
cykelväg är prioriterad i
kommunens kommande
cykelplan men någon byggstart är ej fastställd.

Plats
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Ansvarig / Resultat

22. Parkeringsytorna

Trasiga liggande kantstenar att kasta på t.ex.
bilar

Lulebo
Åtgärdad.

23. Fritidsförvaltningen

Används av många
och de tror att det är
GC-väg där, t o m kör
bil. Det är kvartersmark som inte kan
hålla GC-vägs standard.

TF
SBK
Fritid
Utredning pågår.
Tillsvidare saknar sträckan
den skötsel och underhåll
som dess funktion kräver
1211 fortfarande oklart.
Fritidsförvaltningen tar med
sig frågan.

24. Fritidsförvaltningen

Vildvuxet buskage

Fritid
Åtgärdat.

De ansvariga för den belysning som Gata & Trafik ansvarar för är underrättad.

Undersökning av belysning kvällstid
1) 2 lampor på lyktstolpar lyser inte vid övergångsstället vid rondellen. Det saknar vi!
2) Hälften av lyktstolparna/strålkastarna på stora parkeringen i centrum lyser inte.
Åtgärderna beräknas att
3) Fritidsgårds- och badhusentréerna är föredömligt upplysta!
vara genomförd innan års4) Fasadbelysningen som lyser upp skylten med ”Fritidsgård, Badhus, Sporthall” är riktigt bra!
skiftet .
5) En ljuspelare är trasig utanför fritidsgården! Synd då dessa är väldigt uppskattade!
De åtgärder som kommer
6) 2 lyktstolpar utanför biblioteket lyser inte och där är riktigt mörkt
att genomföras på torget
7) Hela 5 av lyktstolparna på torget lyser inte och det är lite kusligt där!
innan årsskiftet är endast
8) Lyktstolpen mellan tandläkaren och skolan lyser inte
byte av trasiga lampor, ej
9) Lampan vid Lulebos kvartersvärdskontor är trasig
byte av armaturer. Detta då
en ombyggnation av torget
10) Två av lamporna utanför ”Fotografen” lyser inte
kan komma att bli aktuellt
11) Lyktstolpen med en skylt där det står ”TAXI” utanför vårdcentralen lyser inte.
framöver och ett eventu12) Lampan ovanför aulans gavelingång lyser inte!
ellt byte av armaturer då
13) En lyktstolpe utanför vaktmästeriet på skolan lyser inte
14) Skolgården är riktigt bra belyst och detta är verkligen uppskattat då skolgården är riktigt bra och kreativt utformad!
15) Den smala passagen mellan badhuset och skolan är väl upplyst vilket är bra då det annars hade känts som ett typiskt otryggt ställe!
16) Fasadbelysningen på baksidan av sporthallen och badhuset är föredömlig!
17) Rinken är släckt. Detta anser vi vara helt i sin ordning vid denna årstid!
18) Att Gammelstads IP inte har tillstymmelse till belysning är synd och det främjar inte fysisk aktivitet. Vi tycker att en av fyra planer borde vara belyst och att denna plan
lämpligtvis är konstgräsplanen!
19) Trädgrenar längs gång- och cykelvägen som går genom området skymmer på flera ställen lampornas sken och skapar mörka partier. Återkommer som sagt var på flera
ställen och även inne på vägen mitt igenom ”gränderna”.
20) En trasig lyktstolpe vid Dvärg-/Klokergränd på gång- och cykelvägen
21) En betonggris på vägen mitt igenom gränderna är skymd av en buske och inte alls upplyst. Lätt att cykla in i och Didrik som är med på trygghetsvandringen säger att
han själv flugit över styret här en gång!
22) Mariebergsskolans skolgård är riktigt bra upplyst! Strålkastarna där sprider ett starkt, härligt ljus och inbjuder till aktivitet!
23) På Mariebergsvägen utanför Bäckhagens förskola är en lyktstolpe trasig
24) På Mariebergsvägen vid infarten till Prositgränd är lyktstolpen trasig och man ser knappt den vackra skylten med en karta över gatan. Skyltens egen belysning är också
trasig!
25) Nästa skylt med en karta över Prositgränd har också trasig belysning
26) Vid infarten till Buttergränd 2-8 är lyktstolpen trasig
27) Skyltbelysningen till Blygergrändskartan är trasig
28) Busshållplatsen vid Tröttergränd är helmörk då lyktstolparna bredvid inte fungerar!
29) Parkeringshusen vid gränderna är riktigt bra upplysta på insidan! På utsidan är de bra på de ställen där det finns gavelbelysning! Det borde vara gavelbelysning på alla
parkeringshusen!
30) På de ställen vid Mariebergsvägen där dess lyktstolpar inte lyser blir det så mörkt att till och med grändernas parkeringsplatser vid vägen inte är upplysta.
31) Dvärggatans skylt med en karta över gatan är väl upplyst och riktigt bra!
32) 2 lyktstolpar vid skaterampen lyser inte och det är inte bra!
33) Lampan ovanför GIF-skylten på GIF:s kansli lyser inte men borde göra det!

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

Ljuspelarna utanför badhuset
Snygg rondell med bra sikt
Fint torg Stadsö centrum - Används inte, lämplig torghandel?
Skolgården - kreativ och fin
GC- väg för barn att ta sig till skolan och för promenader. Väl underhållen även på vintern
Många lekplatser
Mycket eget initiativ till planetring kring lägenheter
Orienteringstavlor - Förbättras genom belysning?
Gott om friytor och aktivitetsområden
Bra service - allt finns!
Rikt föreningsliv - Fritidsgård, idrottsföreningar m fl
Bra bussförbindelser och kommunikationer
En del arbetsplatser, t.ex möbelbutik, som gör området mer levande
vid olika tider på dygnet
Bra gångstig över den stora parkeringen i centrum
Stabil befolkning - inte så mycket omflyttningar
Närhet till natur och kultur - Hängnan, Världsarvet med mera

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 mer kaffe
och te. 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.

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 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

Bilden visar ett område som är trivsamt och välskött men med mycket
klotter. Det finns en del som behöver göras. Några av de problem vi såg
under vandringen kommer att ta lång tid att förbättra. Annat, exempelvis trasig belysning, bör åtgärdas direkt.
Under trygghetsvandringen kom vi överens om att de ansvariga senast
den 30 oktober 2011 ska redovisa vilka åtgärder som är gjorda, tidplanering för störra arbeten eller varför inte åtgärder ska göras. Nytt protokoll
upprättas därefter och skickas ut. Uppföljningsmöte blir senare eventuellt sommaren eller hösten 2012, områdesgruppen kallar till möte.
En trygghetsvandring är ett sätt att titta på ett område med ”trygghets
glasögon” på och se vad man kan göra för att öka tryggheten i området.
Men mer kan göras av alla som bor och är verksamma i området. Polisen vill att man alltid gör anmälan om man utsätts för brott. Polisens
arbete styrs av hur många anmälingar som kommer för det visar behov
av åtgärder riktat mot ett område. I protokollet finns några punkter som
handlar om hur man uppfattar området, områdets rykte. Områdesgruppen kommer att arbeta vidare med detta. Garagevakterna annonerar om
att de behöver vara fler. Biblioteket erbjuder sig att fånga upp synpunkter från allmänheten kring trygghetsfrågor i området. De hjälper till att
göra felanmälningar alternativt vidareförmedlar det till områdesgruppen.
Var och en kan exempelvis vara ute och promenera i området för det sätter igång en positiv spiral. Om några är ute går ännu fler ut, det är större
risk att bli upptänkt så brotten minskar vilket innebär att ännu fler vågar
gå ut...
/Stadsbyggnadskontoret

