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måndagen den 8 november 2010

Upprättat 20101108
Reviderat 20110127
Reviderat 20111104

5
7
81-9 A-H
99

4

133

-111
101 -M
99I

113

135

169

151

153
167

38

21
8

174

33

768

7

9 10
74
64
-

rv

kat
a

led

en

2

12

30

rks

21

14
-

Bjö

11

32

50

sk
a

95

83

Fo
r

69
-

äg
e

n

52
-

62

67

85
-

49

51
-

- 97

35
-

106

11
9

- 10

17
-

5

15Förskola
715
3

41

5
10

11

-1

7
11

13

8
-

116

13
9

118

15
1

150

32
8
34
0

132

6

2

134

6

16
-

7

152

3
50-

2

31
8
33
0

18

4

172

5
62-

6

es 274-29
so 0
-3
rs
16
v

6

6

of

29
2

34
-

2

86

04

Pr

-1

881

72

56

- 20

34
-

-2

-2

20
0

184

9
118-

25
8

24
0

78-64

14

en

15

Porsö sporthall

öväg

en
väg

0
94-8

Pors

12

228

KulTuna

Betagränd

Betahuset

136

-2
230

132

5
212

9

170

210

Luleå tekniska universitet

154

156

130

- 79

82

196

120

33

138

-1
172

7

194

16
11

Centrumhuset

Uni

Pro

69

9

Skära huset

8

itets
s
r
e
v

v
ors
s
s
fe

17

n
äge

4
35-

12

10

6
51-

7

184

Reg

23

llen

19

3

21

1

9

5

11

d
rän

3

gsa
nbå

9

g
Geo

20
9
21Vårdcentral

11

3

3

2

7

2
1

4

1
17-

6

1
15-

Porsöskolan

Gula huset

Svarta huset

£

7- 2

18

10

11

TRYGGHETSVANDRING PÅ PORSÖN
Tid och plats:
Måndagen den 8 november 2010, kl 18.00 - 20.30
Närvarande:
Boende på Porsön, representanter från områdesgruppen/fritidsgården,
politiker, Porsökyrkan, Lulebo, Polisen, Luleå kommuns stadsbyggnadskontor, fritidsförvaltning, socialförvaltning samt tekniska förvaltningens
avdelningar Fastigheter, Park & natur och Gata & trafik.
Sammankallande:
Områdesgruppen
Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande i fritidsgårdens
lokal som är inrymd i Porsöskolan. Samordnaren för områdesgruppen
Kristina Pettersson hälsade alla välkomna till denna trygghetsvandring
som områdesgruppen tagit initiativ till.
Medan vi fikade presenterade alla sig för varandra. Därefter höll
Annika Tornberg 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”.
Inför den här vandringen hade även ett förmöte med boende hållits. Vid
det mötet pratade man om trygghet och otrygghet och markerade på en
karta var dessa platser fanns. Detta var utgångpunkten för den slinga
som vi skulle gå .
Sara Mattila och Linnéa Nordström, områdespoliser, berättade om
aktuell statistik över anmälda brott. Mellan 2008 och 2009 så sjönk
antalet anmälda brott totalt i området. Exempelvis minskade antalet
stöldbrott kraftigt. Prognosen för 2010 visar att antalet anmälda brott
kommer att hamna på en nivå som för 2008, dvs en ökning jämfört
med förra året. Våldsbrotten är fler än under samma tid tidigare år.
Skadegörelsen däremot har minskat kraftigt jämfört med föregående år.

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. Det hade blivit rejält mörkt. Slingan som vi
skulle gå var 2,6 km lång så vi gick i ganska rask takt.
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.

Plats

Problem

Ansvarig / Resultat

1. Centrum, kyrkans fasad

Det är mörkt, lampa
saknas

Nedeluleå församling
110115 En förändring av fasaden kräver antikvariatiskt
tillstånd och Länsstyrelsen
anser inte att det är lämpligt
utan att behovet bör lösas
med stolpar på den motsatta
sidan.
111102 Tekniska förvaltningen ska utreda och ordna
lampa på andra sidan gatan,
på/vid skolbyggnaden.

2. Centrum, utanför
kyrkan

Bildas ofta vattenansamling som blir
en hal isfläckunder
vintern

Kyrkan/Tekniska förvaltningen fastigheter
110115 Gemensamt ansvar
och utredning om ev åtgärd
pågår. Behov av att se ytan
när snön har tinat.

Gångväg efter kyrkans västra fasad

Plattbelagd väg i
dåligt skick. Trasigt
raster över vattenledningsränna.

111102 Tekniska förvaltningen ska ta kontakt med VA.
Mer komplicerat än man
trodde från början. Återkommer.

3. Sophusen

Är olåsta och det har
varit bränder

Lulebo
110115 Ingen åtgärd. Problem med sopor utanför
sophusen då de varit låsa
vilket kan vara ännu större
risk för bränder.
111102 Ingen åtgärd. Att ha
olåst är bästa alternativet.

Plats

Problem

Ansvarig / Resultat

4. Promenadvägen
längs med vattnet

Strandvägen används
mycket. Den är mörk,
saknar belysning och
bitvis behov av röjning

TF Park & Natur
110115 Området vid vattnet
ska röjas till sommaren 2011.
Gångvägen vid vattnet
plogas inte eftersom det inte
finns belysning. I dagsläget
oklart om det ska bli belyst.
111102 Röjning ska göra
2012, hannj ej 2011. Park
planerar inte att det ska
bli belysning pga brist på
pengar

5. Garagelängorna
vid Professorsvägen 184-194

Längst in är det mörkt
Obehagligt att gå och
svårt för hyresgästen
att låsa upp.

Lulebo
110115 Belysningen kommer
att ses över och kompletteras under sommaren 2011.
111102 Belysningsprogram
påbörjat och ska genomföras
i detta område 2012-2013.

Plats

Problem

Ansvarig / Resultat

7. Skogsdungen
mitt i området

Grillkåtan är vandaliserad. Borde flyttas
till en plats som inte
är skymd och där det
finns insyn

Lulebo
110115 Ny plats för gruppkåtan utreds. Det gäller att
hitta en plats som inte medför att hyresgäster som bor
i området får in rök vid den
ev nya placeringen.
111102 Diskuterat vidare.
Svårt att hitta alternativ
plats. Återkommer med mer
info.

8. Lägenheternas
entréer

9. Sophus vid korsning av GC-vägar
vid Forskarvägen

Cyklar slängda. Ger
skräpigt intryck och
det borde ske en rensning med tanke på
ökat antal cykelstölder

Lulebo
110115 Cykelrensning sker
årligen i området, oftast
under våren.

Ofta skräpigt bakom
sophuset

Lulebo

111102 Åtgärdat. Lulebo
rensar cyklar en gång varje
vår.

110115 Har bett fastighetsskötarna hålla extra koll på
detta område så att slängda
sopor/madrasser mm inte
ska ligga kvar så länge.
111102 Fungerar bra!

Plats

Problem

Ansvarig / Resultat

10. Tunnel under
Forskarvägen

Klotter
Biltrafik genom tunneln

TF Gata och trafik och Polisen

Trevlig plats som
kunde utvecklas.
Saknar bänkar att sitta
på. Skogsdungen är
tät och mörk. Belysning saknas. Klotter
på bagarstugan

TF Park och natur
110115 Så fort väder och
årstid tillåter ska området
fräschas upp ex grill med
bänkar.

Mörk, saknar belysning. Vägen används
ofta.

Lulebo AB

11. Bagarstugan

12. Promenadvägen
mellan bagarstugan
och Forskarvägen

Klotter åtgärdas ej i tunnlar
pga minskad budget för
klottersanering
Inga hinder kommer att
ställas ut pga olycksrisk
med cyklister som cyklar in
i dessa.

111102 Målat bagarstugan
och rensat området.
Utreder förtsatta åtgärder
för ökad trivsel.

10115 Ingen åtgärd. Det
finns befintliga upplysta
gång- och cykelvägar i området.

Plats

Problem

Ansvarig / Resultat

13. Tunneln under
Porsövägen

Klotter

TF Gata och trafik

14. Sporthallens
entré

Skräp lutat mot byggnaden utgör brandrisk

Akademiska hus i norr AB

15. Bakom sporthallen

Skaterampen på undanskymd plats. Har
varit problem med att
vissa ungdomar tagit
det som ”deras” skateramp och inte tillåter
andra att komma dit.
Stökigt. Placera den
på annan plats där
fler passerar och har
uppsyn.

Akademiska hus i norr AB

110115 Kan ej åtgärdas pga
minskad budget för klottersanering

111102 Åtgärdat. Inget
skräp. God belysning.

111102 Områdesgruppen tar
kontakt med Akademinska
hus om alternativ placering
kan hittas.

Plats

Problem

Ansvarig / Resultat

16. Mellan STIL och
Porsövägen

Nedskräpning

TF Gata och trafik
110115 Åtgärdas till våren
111102 Åtgärdat. Nya flaskor återkommer. Områdesgruppen tar kontakt med
kåren om en hållbar lösning.
Ev. fler sopkorgar kring
STUK och StiL entréerna.

17. Porsövägen

Detta har blivit en
”övergång” många
genar över här.

TF Gata och trafik
110115 Åtgärdas ej. Det är
svårt att hitta en placering
av en ev gångpassage som
skulle användas av alla.
Människor som väljer att
gena över vägen på detta
sätt är normalt medvetna
om vad de gör och ser sig
för. Åtgärd kan därför inte
prioriteras ut trafiksäkerhetssynpunkt.

18. Mellan Assistentvägen/Porsövägen

Trasig belysning

TF Gata och trafik
110115 Åtgärdas under
janauri 2011.

Siffran 18 ska vara
utanför kartbilden.

Trasiga lampor efter
GC vägarna. Anmäl
gärna till felanmnälan
tel 45 44 44

Allmänheten

Plats

Problem

Ansvarig / Resultat

19. Old Brodies

Trasiga lampor på
fasaden

Norrbottens läns landsting
110115 ägarfrågan är oklar.
111102 Åtgärdat. Dessa
lampor lyser inte idag, men
belysning tillräcklig i området pga lampor på andra
sidan gatan.

20. Vårdcentralens
fasad

Trasiga lampor

Norrbottens läns landsting
11-01-28 beställt rep, byte
lampor i armaturer av Riksbyggen.
111102 Åtgärdat.

21.

Risk för snöras både
vid Old Brodies och
vid vårdcentralen

Norrbottens läns landsting
och Lulebo
110115 Taken ska röjas innan rasrisk. Inga snörasskydd
kommer att sättas upp.
110115 Lulebo säger att de
har kontinuerlig tillsyn av
snödrivor på snedtaket över
deras områdeskontor, samt
tillsyn av rasskydd som
finns på plats.

VI FÅR INTE GLÖMMA ALLT DET POSITIVA
Det finns mycket som upplevs positivt med att bo på Porsön och det är
ett område med många kvaliteer. För att inte glömma det positiva listade
vi det som är bra med Porsön.
• Carportar och belysningen i det område som är renoverat.
• Ljust område som är väl upplyst.
• Livaktigt område även efter kl 17.00.
• Lugnt område.
• Fritidsgården är bra.
• Att det finns en vårdcentral i området.
• Finns mycket i centrum och som ger möten mellan unga och vuxna..
• Polisen påpekar det positiva att det är få ingripanden mot universitetet. De klarar sina evenemang bra.
• Garagevandrarna är ett bra initiativ och de själva upplever att de får
bra stöd från polisen.

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.
Bilderna har tagits i dagsljus dagen efter vandringen.

Tekniska förvaltningen välkomnar felanmälan när det gäller belysning och det är bra om alla hjälper till att meddela när lampor är
trasiga för snabbare åtgärder. (Nummret gäller även för andra övriga fel.)

Bilden visar ett område som är trivsamt och välskött. 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 kan
åtgärdas direkt.
Under trygghetsvandringen kom vi överens om att de ansvariga skulle
meddela till stadsbyggnadskontoret senast 15 januari 2011 när de mer
komplicerade behoven skulle åtgärdas, alternativt varför en åtgärd inte
ska göras. Mindre åtgärder bör ha åtgärdats till dess.
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 dem som bor och är verksamma i området. De
boende ansåg att bildandet av Porsö vaktgrupp är bra och annat kunde
vara att hålla ordning i soprummen efterson det blir en ”propp” vår och
höst. Fler åtgärder är något att fundera vidare på. Tänk då på att ju fler
som rör sig ute 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...
Tid för uppföljningsträff oklar. Väntar på planeringen från de ansvariga
för att bestämma exakt tid som mest troligt blir hösten 2011. Exakt tid
och plats kommer att meddelas senare. Till uppföljningsmötet är alla
som deltog i vandringen välkomna men även fler boende och verksamma i området.

Ring felanmälan på telefonnummer 45 44 44.

/Stadsbyggnadskontoret

2011-11-02 Uppföljningsmöte
En kväll träffades deltagare som medverkat på vandringen och några nya för
att gå igenom åtgärderna. Vi gick igenom åtgärderna punkt för punkt och
antecknade vad ansvariga redovisade. De ansvariga som inte kunde medverka
ska kontaktas i efterhand. Flera åtgärder var genomförda, vissa är beslutade att
inte genomföras och vissa är under utredning.
De boende och aktiva i området arbetar ständigt för att göra Porsön tryggare
att bo och vistas i. Vaktgruppen meddelar att de är ute flera kvällar i veckan,
men skulle behöva fler som hjälper till. Samarbete med områdesgruppen för
marknadsföring togs upp.
Två nya åtgärder togs upp på mötet. Den ena är att det är skadegörelse vid
Porsö IP. Området är enbart upplyst till kl 23.00. Det finns idag en dialog med
Akademiska hus och Kommunen angående frågan. Tips för att förhindra skadegörelse:
		
Ring Polisen när man misstänker att något är på gång.
		
		
Låt ungdomarna vara med och planera. Då är man mindre be		
nägen att förstöra. 			

©Blom/Pictometry 2009

Den andra åtgärden som noterades var att belysningen i den nya lekparken på
Porön, se bild nedan, är dålig. Gångvägen likaså. Gata och Trafik ska utreda
detta.
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