Trygghetsvandring på Porsö strand

Onsdagen den 8 december 2021

Vad är det här för dokument?
En Trygghetsvandring är när en grupp människor promenerar en förbestämd slinga, för att
avgöravar 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 som genomfördes på Porsö
strand, vilka synpunkter som togs upp både via en fysisk promenad och en digital karta. För att så
många som möjligt skulle ha chans att komma till tals inför uppstarten av att anlägga stråket nere
vid Porsö strand så valde kommunen att genomföra bägge varianterna då samhället var under
starka restriktioner i och med Covid-19. Vi kunde föra dialog och mötas men hålla restriktionerna
så att det var säkert för alla deltagarna.
Porsön
På kartbilden är Porsö strand inringad.

Trygghetsvandring på Porsö strand
Utgångspunkt för vandringen
Utgångspunkten för vandringen var en karttjänst som tagits fram i syfte att låta de boende på
Porsön uttrycka vad de upplever som bra eller dåligt på området där man anlägger Porsö strand.
Stadsbyggnadsförvaltningen planerade utifrån denna karta men också utifrån de synpunkter som
inkommit via utställningen på utvecklingsplanen för Porsön, en slinga för promenaden.
Tid och plats
Onsdagen den 8 december 2021,
kl. 18:30 - 21.00, Porsöskolans matsal
Närvarande
Boende, Rikshem, Lulebo, LTU, politiker från Stadsbyggnadsnämnden, tjänstepersoner från
Stadsbyggnadsförvaltningen och Kommunstaben, samt Polisen.
Sammankallande
Luleå kommun Stadsbyggnadsförvaltningen
Inför trygghetsvandringen
Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande i Porsöskolans matsal för presentation och
genomgång. Före vandringen har kommunen, utifrån den karta där de boende lämnat synpunkter
på trygga och otrygga platser, planerat en slinga att gå. Sett över de synpunkter som inkommit via
den digitala kartan, UP Porsön och på mötet.
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson hälsade alla välkomna. Hon berättade om
allt spännande som är på gång för Porsön, och hur viktigt det är att ha dialog med boende och
övriga aktörer inför starten av Porsö strandsstråk och satsningarna i stort som ska göras på
Porsön.
Efter fika och information rustade sig alla med karta, reflexvästar och ficklampor och
pannlampor för att ge sig ut på själva vandringen. Det var mycket mörkt ute, då ingen belysning
finns ännu på området.

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.

Protokoll för trygghetsvandringen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det behövs fler sittplatser med ryggstöd längs promenadstråket
Gör i ordning platserna nere vid stranden, vid gamla piren, m fl så att man kan använda dessa.
Grillplatser och utegym nära en lekplats.
Klipp gärna gräset på ängen på Udden lite oftare. Den används som picknick-plats på sommaren.
Ska VA-ledningen gå i strandkanten? Hur påverkas de rika fågellivet? Fågeltorn och gångstig i närheten av
radhusen är inte önskvärt, det hamnar för nära bostäderna.
Efter noll-Kelvin bron upplevs promenadstråken dåligt belyst.
På grönområdet nedanför Lillporsön är det mycket människor i rörelse, vilket gör att det blir en naturlig
samlingspunkt.
Promenadstråket är bitvis väldigt smal och ojämn.
Omgivningen kring promenadstråket upplevs grönt och fint, inbjuder till olika aktiviteter.

Några tankar efteråt
En Trygghetsvandring är ett sätt att titta på ett område med ”trygghetsglasögon” på och se vad
man kan göra för att öka tryggheten och trivseln i området. Området på Porsö strand är i
startgroparna för att anläggas därför har det varit viktigt för kommunen, att människor har
kunnat dela sina synpunkter och tankar inför det projektet. För att få veta vad som skulle göra att
de skulle känna både trivsel och trygghet på Strandstråket.
Invånare i kommunen har kunnat besöka utställningen UP Porsön som funnits i Porsöcentrum.
För att kunna ta del av Porsön Utvecklingsplan, men även kunna lämnat in sina synpunkter och
åsikter inför att projektet startar till våren.
En uppföljning är planerat till hösten, på arbetet med Porsö strand.
De synpunkter/utvecklingsidéer som lämnats vid tidigare dialoger 2018 (barn i åk 5 och 8) och
2020 hittar du på GIS4Web under verksamhetstjänst Medborgardialog.
Tack för ert deltagande och engagemang!
/Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen

