Trygghetsvandring på södra Hertsön
Onsdagen den 18 mars 2009
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Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se
i listan för vad problemet är och vem som är
ansvarig.
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TRYGGHETSVANDRING PÅ SÖDRA HERTSÖN
Tid och plats:
Onsdagen den 18 mars kl 17.30 - 20.30
Närvarande:
Boende på Hertsön, representanter från områdesgruppen, Luleå sportklubb, Lulebo, Villaägarföreningen, Hertsö fritidsgård, skoterföreningen, bagarstureföreningen, föräldrarådet, Polisen samt Luleå kommuns stadsbyggnadskontor, räddningstjänst, fritidsförvaltning, tekniska
förvaltningens avdelningar Park och natur, Gata och trafik samt Fastigheter.
Sammankallande:
Områdesgruppen
Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande i Ängskolans
matsal. Berit Eriksson, rektor, hälsade alla välkomna till skolan. Därefter
hälsade Kalle Degerman, sammankallande för områdesgruppen som
tagit detta initiativ, alla välkomna.
Under intagandet av kaffe och smörgås presenterade alla sig för
varandra. Därefter höll Barbro Müller från stadsbyggnadskontoret en
kort information kring trygghetsvandringens syfte och upplägg samt
vad vi kan tänka på för att sätta på oss ”trygghetsglasögonen”.
Sara Mattila från Polisen redogjorde för brottsstatistik i området. Antalet
anmälda brott totalt minskade mellan 2007 och 2008. De vanligaste
brotten är inbrott i bil och skadegörelse på motorfordon. Hon visade
även bilder var brotten sker.
Efter cirka 45 minuters fika och presentation var det dags att utrusta sig
med en karta över kvällens slinga, kameror och anteckningsblock för
att ge sig ut på själva vandringen. Mörkret hade lagt sig, det fina vädret
likaså, så vi gick i blåst och snöfall. Vandringen var drygt 2 km lång.

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.

Hängande fotbollsmål

Tekniska förvaltningens
avdelning Fastigheter

Fotbollssplan på
skolgården

2.
Baracken på skolgården

0905 Målen är åtgärdade

Skivor på fönstrerna,
ser förfallen ut

Barn och utbildningsförvaltningen
0905 Under sommare ska
sommarjobbare måla luckorna och titta över lekplatsställningarna mm
0911Fönsterluckaorna är
målade, även lekplatsställningar

3.
Skolgården, lekparken vid fotbollsplan

Krossat glas, trasiga
bänkar

Tekniska förvaltningens
avdelning Fastigheter
0905 Delar av skolgården
är renoverad under förra
året. Under sommaren 2009
planeras att resterande del
ska åtgärdas
0911 Åtgärdat
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4.

Basketkorg hänger och
en elkabel är lös

Tekniska förvaltningens
avdelning Fastigheter

Skolbyggnad

0905 elkabeln ska åtgärdas
0911 ej åtgärdad
101215 åtgärdad
0905 basketkorgen lagad
av Barn- och utbildningsförvaltningen och flyttad til
framsidan

5.

Två pollare trasiga

Kråkörvägen

6.
Skolgårdens framsida

Infart till skolan

Tekniska förvaltningens
Gata och trafik
0905 Åtgärdat

Gräsytan blir sönderkörd av bilar som
svänger in till skolan.
0910 Trasig lykta på
gården

Tekniska förvaltningens
avdelningar Gata och trafik
samt Fastigheter
0905 Pollare ska sättas upp
under sommaren 2009.
101215 Pollare ska sätts upp
sommaren 2011
0905 Trasig lykta vid parkeringen. Åtgärdad
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7.

Både fram och baksida
helt mörklagda

Tekniska förvaltnignens
avdelning Fastigheter

Lillängskolan

0905 Reparationer av Lillängsskolan pågår och det
har varit svårigheter med
ström tillförsel, därav
mörkt. Åtgärdas i samband
med färdigställande av reparationerna
0911 åtgärdat

8.
Busshållplats vid
Kråkörvägen

Busshållplatsen är för
snäv. Svårigheter för
barnvagnar och funktionshindrade att ta
sig in i bussen - kommer för långt ifrån
Papperskorg saknas.

9.
Tunnel under Kråkörvägen

Klotter. Är mörkt i
tunneln där en lampa
är borttagen. Men ljuset ska vara tillräckligt
då ljusen utanför lyser.
Två av dessa var dock
trasiga så bedömning
om tillräckligt ljus
kunde inte göras.
0911 lampan i tunneln
trasig.

Tekniska förvaltningens
avdelning Gata och trafik
0905 Åtgärdas sommaren
2010 i samband med planerad tillgänglighetsanpassning av hållplatsen
101215 Åtgärdad

Tekniska förvaltningens
avdelning Gata och trafik
0905 Klotter åtgärdas ej pga
besparingskrav
0905 Lamporna utanför tunneln är utbytta.
0911 rondering med byte av
lampor är beställd.
110309 Åtgärdad
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10.

Klotter efter väggen

Lulebo

Konsumbyggnaden

0905 sanering är beställd
0911 ej åtgärdad
110309 Åtgärdat

11.
Återvinningen

Trasig lampa. Klotter
på kärlen

Luleå renhållning
0905 Åtgärdas snarast
0911 ej sanerat - samma klotterkvarstår

12.
Dunge framför
Konsum

Barrträd som gav
grönska är borttagna.
Området inte skött.
Vad planeras där?

Lulebo
0905 Tekniska förvaltningens avdelning Park och
natur har rensat området för
några år sedan, bland annat
tagit bort barrträd. Inget
mer är planerat för området.
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13.

Skyltar som är gamla
och slitna och som
lutar

Lulebo

Parkering vid
Domherregränd

0905 Ska åtgärdas så fort
som möjligt.
0911 åtgärdat

14.
Efter slingan

Klotter på papperskorgar

Tekniska förvaltningens
avdelning Park och natur
0905 Ska åtgärdas snarast.
0911 sanering är gjord sex
gånger under sommaren. Vi
uppföljningen var papperskorgen klottrad igen.
101215 Åtgärdad

15.
Garagelänga vid
Flugsnappargränd

Klotter

Lulebo
0905 Sanerat
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16.

Elskåp klottrat

Luleå Energi

Efter gångvägen

0905 Luleå Energi klottersanerar vanligtvis inte elskåp
förutom i centrum men
kommer att utföra denna
senering snarast.
0911 klotter kvarstår
1103 Luleå Energi lovar att
sanera så fort det är möjligt

17.
Tunnel under Norrgårdsvägen

Klotter. Smältvatten
kvar i tunneln som
fryser till is eller blir
kvar som stora vattensamlingar. Samma
problem vid de andra
tunnlarna?
0911 trasig armatur

18.

Gatlyktor trasiga

Cykelvägen vid
Vesslestigen

0911 trasig gatlykta
vid Ekorrstigen/Hertsögården.

Tekniska förvaltningens
avdelning Gata och trafik
0905 Klotter åtgärdas ej pga
besparingskrav. Ska undersöka problem med vattenansamling. Tveksamt om det
finns medel till åtgärder.
0911 rondering med byte av
lampor är beställd.
110309 Åtgärdad
Tekniska förvaltningens
avdelning Gata och trafik
0911 ronderinga med byte
av lampor är beställd.
110309 Åtgärdad
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19.

Bilkörning på gården,
grindar som på Lerbäcken för att dämpa
det?

Lulebo

Fyra trasiga lampor
framför byggnaden

Tekniska förvaltnignens
avdelening Fastigheter

Vid Vesslestigen

20.
Hertsölunds förskola

0905 Det blir inga grindar,
däremot sätts björnar och
järvar ut för att minska bilkörning

0905 ska undersöka om
detta är gjort och åtgärdas
om så inte är fallet
110309 Åtgärdat

21.
Isbana vid gångstigen

Saknar belysning. Är
mörkt stora delar av
dagen under vintern
och isbanan kan inte
nyttjas.

Tekniska förvaltningens
avdelning Park och natur
0905 Lampor sätts ut sommaren 2009 gemensamt
av Tekiska förvaltningens
avdelningar Park och natur
samt Gata och trafik.
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22.

Mörkt, svårt att nyttja
till och med under
dagtid

Barn- och utbildningsförvaltningen

Klotter på baksidan av
skolbyggnaden samt
på bollplanket

Tekniska förvaltningens
avdelning Fastigheter

Pulkbacken bakom
Lillängskolan

23.
Skolgård
0905 Nytt klotter på
fastigheten på flera
väggar

0905 finns ingen budget
för detta i år. Kommer att
ta upp det i samband med
projektering av utemiljön
vid Lillängskolan. Blir då
eventuellt utfört 2010.
1103 Ej åtgärdat

0905 Sanering ska åtgärdas
fortlöpande och helst inom
24 timmar efter att Tekniska
förvaltningen fått kännedom
om det.
0911 Allt klotter sanerat

24.
Skolgåden, framsidan

Gungorna framme.
Mycket snö under
dem och med korta
kedjor blir det farligt
att gunga.

Tekniska förvaltningens
avdelning Fastigheter
0905 Snön har smält så
problemet finns inte längre

HUR MAN LÄSER INVENTERINGSTABELLEN
Inventeringstabellen ovan är tänkt att vara ett levande dokument; allteftersom nya uppföljningar görs uppdateras tabellen. Det kommer att ske
genom ett färgsystem:
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.
NÅGRA TANKAR EFTERÅT
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.
Några av de problem vi såg under vandringen kommer att ta lång tid att
förbättra, andra problem exempelvis trasig belysning bör kunna åtgärdas genast.
Även om det bara är problem som redovisas i den föregående tabellen,
så finns det naturligtvis goda sidor som balanserar verkligheten. Deltagarna tog fram det som är bra i området. Det som kom upp var:

När vi ser trasiga lampor mm - ring Tekniska förvaltnignens felanmälan
tel 45 44 44
Nyttja årskalendern som skickas ut till samtliga hushåll för att sprida information om möjligheten och vikten av att vi som medborgare anmäler
det som är fel.
Polisen vill ha information - ring 114 14 om du vill anmäla något
Vid plogning - tänk på hur snön placeras. Det går att lägga den vid exempelvis väggar som utsätts förklotter så att det försvårar att nå väggen.
Snöhögar som skymmer sikt och hur synliga vi är ökar risk för brott.
Tycka till genom Lulebos ”nöjd-kund undersökning” som görs varje år
Områdesgruppen har en bra maillista om man behöver nå ut med information. Även bra hemsida på www.hertson.se
Skolan kan ge barnen en trygg miljö och positiv känsla för området.
Vara bra ambassadörer för området.
Att promenera i området.
Till uppföljningsträffen ska ansvariga ha åtgärdat eller ha en plan för
när problemet det ska åtgärdas alternativt motivera varför åtgärden inte
kommer att ske. Alla, främst boende, ska fundera på var mötesplatserna
finns i området.
Vid uppföljningsträffen den 27 maj samlades alla i Ängskolans matsal
gick igenom och reviderade protokollet. Det var färre deltagare än
vid själva vandringen. Synpunkter på förbättringar som kom fram var
att ännu tydligare visa på vikten av deltagande i samband med själva
trygghetsvandringen samt att områdesgruppen borde ”trycka på” lite
mer. Deltagarna lyfte fram områdesgruppen som en mötesplats där
information kan förmedelas till ett brett nätverk.

Bra miljö med närhet till natur och badhus. Bra bibliotek och fritidsgård.
Miljögård, bagarstuga och ridhus finns. Fina föräldrar och barn. Området är välskött och välordnat. Låga hus och fria ytor ger byakänsla. Stans
bästa idrottsplats. Engagerade medborgare. Bra busslinjer och trafikhastighet under kontroll.

Deltagarna ansåg att uppföljningsmöten var viktiga för det ger
allmänheten en större tilltro att åtgärder verkligen görs.

Deltagarna fick även fundera - Vad kan var och en göra för att öka trygghet?

Stadsbyggnadskontoret

Revidering mars 2011 genom att ansvariga har fått svara på om åtgärd är
gjord.

