Medborgarpanelen 2013
Antal deltagare i enkäten: 177
Antal erhållna enkätsvar: 110

1. UPPLEVER DU GRÄSTORP (TOTALT
SETT) SOM TRYGGT ATT BO I?

(1) Ja
(2) Nej

Antal svar på frågan:

110

Antal svar på frågan:

110

12 10,9%
98 89,1%

3. KÄNNER DU RÄDSLA FÖR ATT GÅ UT
ENSAM I GRÄSTORP PÅ HELGKVÄLLAR?

(1) Ja
(2) Nej

110

103 93,6%
7 6,4%

2. KÄNNER DU RÄDSLA FÖR ATT GÅ UT
ENSAM I GRÄSTORP PÅ
VARDAGSKVÄLLAR?

(1) Ja
(2) Nej

Antal svar på frågan:

17 15,5%
93 84,5%

4. FINNS DET NÅGOT SOM SKULLE KUNNA GÖRA
GRÄSTORP TRYGGARE?

Antal svar på frågan: 55

Vet ej
Mer belysta gångbanor,buskage och liknande skymmande behöver hållas efter.Polis på plats,en
polisstation,permanent
Säkert finns det något, men jag har ju inte upplevt det som otryggt.
Det är dålig koll på belysningen i Grästorp. Belysning gångtunnel till skolan fungerar ej.
Poliskontor och patrullerande poliser på kvällar och nätter
Natt eller kvällsvandrare
bemannad polisstation. "Föräldrar på stan" eller vuxenvandringar. Visste jag att detta fanns varje kväll
skulle jag känna mig tryggare.

Upplysta gator,mer polisbesök.Kontroll av fortkörare runt gatorna i centrum både dag och kväll.
ett poliskontor
I och med att jag åker till jobbet på morgnarna förbi backenskolan (Varavägen) så upplever jag att
speciellt lastbilar kör väldigt fort på den vägen förbi skolan in mot Grästorp, trots att
hastighetsbegränsningen är 30 km/h vill jag minnas!! En kamera eller andra åtgärder som skulle kunna
sänka hastigheten på den vägen är nödvändiga anser jag!!! Det går och cyklar mycket barn förbi där på
väg och ifrån skolan!!
Polis som syns
Något som får vuxna att vara ute - kommer inte på något konkret, men typ TV-pubar som visar populära
idrotter eller andra program som kan ses gemensamt ....
Ja, om man kunde få genomfartstrafiken att gå utanför samhället! Om polisen kunde visa sig lite mer på
kvällarna när en del ungdomar kör racerbil i byn eller på industrområdet! Vi bör också se till att störa
droghandeln så mkt som möjligt!
Svaren ovan skulle kanske vara mer nja på allihop. Ja eller nej känns fyrkantigt. Större polisiär närvaro
på kvällstid skulle vara önskvärd
Belysning är viktigt
Mer bevakning (polisiär eller annan) runt stationen kvällstid
All satsning på ungdom. Jag gillar projekt. Typ ljus festen, där man involverar hela byn. Det fattas lite
belysning här och var, forshall och tengene promenaden saknar vi mest
Se till att dem ungdomar som inte är sport intresserade har nått att göra. Mindre ungar med alkohol i sig
kanske då.
Möjligtvis nån lokal kvartespolis med god lokal och personkännedom men har inget förtroende för
polisen.Kanske hellre vaktbolag som patrullerar på oregelbundna tider, har funnits tidigare, finns det
kvar? Men sen är det väl nattvandrare och att föräldrar vet vad deras ungdomar gör ute.Men vad gäller
inbrott och stölder är jag fullt medveten om att det många gånger är ligor som arbetar, Ang. svar 2o3 är
kanske inte rädsla rätta ordet, snarare obehag. Gäller centrum..
Om man ser till vad som kan göras för en tryggare miljö utomhus nattetid, som frågorna anknyter till, så
är ett bättre underhåll av belysningen en bra start. Allt för ofta finns det gatubelysningar som inte lyser
någon eller några veckor. Det är inte något speciellt ställe utan det kan vara lite var som hellst. Dock
behövs snabbare åtgärder när belysningen inte lyser.
Tycker att det behövs belysning vid pulkabacken vid bokvägen. Kanske en knapp man trycket på så
lyser en lampa i ca 15 minuter.
Jag vill ha bättre koll på ungdomarna på helgen.
Mer belysning på vissa ställen som är mörka t.ex mellan skolan och Lunnevi förbi campingplatsen.
Att polisen är oftare i Grästorp framförallt under helger.
Mer patrulerande poliser, "synliga"
Mer belysning på vissa platser.
Mer städade gator. Då slipper man riskera skada sig pga fall eller snubbel på allt som ligger o skräpar.
Ett poliskontor i Grästorp.
Grusa när det är halkigt.
Polisstation
Att det inte tar så lång tid för polis att komma hit när man behöver hjälp!!!
Bättre gång och cykelvägar. En plan över hur gång och cykelnätet i Grästorp ska hänga ihop verkar
saknas, finns ju några få gång och cykel banor utkastade för sig själva utan att verka leda någonstans.
Cykelvägar in och ut ur Grästorp åt Tre älgar och Flakeberg och Särestad.
Någon form av tillhåll för de ungdommar som kan upplevas som bråkiga
Det finns ett gäng på 4 till 6 personer i Grästorp som är ett problem.Dessa personer är dom som ställer
till problem här på orten.Det är synd att dom inte kan åka fast.Dom håller till vid resecentrum som oftas
,det var dom som åkte med 4hjulningen inne på resecentrum.
Bra belysning utmed gator och gångvägar.
Mera polisövervakning.
Fler jobb, och att alla invånare känner sig delaktiga i samhället och kan vara med och påverka de beslut
som fattas av våra politiker. Att ungdomar har vettig sysselsättning på sin fritid är viktigt, men det tror jag
att många i Grästorp har.
Det vore väl att polisen visade sig här oftare under kvällstid.
Medborgarpanelen bör få en sammanställning på alla brott skadegörelse tex. som har begåtts mellan
varje undersökning, för att komma med förslag på vaksamhet eller lösningar.

JA! Belysningen vid parkeringen vid Lunneviskolan, simhallen, ishallen är urusel! Armaturerna bör bytas!
Överhuvudtaget se över belysningen på parkeringar, skolor, gångvägar, vid vårdcentralen och apoteket
mm mm
bättre belysning på en del ställen, längs med fotbollsplanen gärna även belysning längs med Nossan
promenaden och hela vägen runt Forshall, kanske en "timer-klocka" en fritidsgård för ungdomar med en
meningsfull kvällssysselsättning... belysta övergångsställen längs med Södergatan som år hårt
trafikerad även nattetid, många kör väldigt fort rakt igenom samhället... laga alla hål i gatorna, farligt att
cykla då det samtidigt är dålig belysning...
För ungdomar är ett alternativ att ha öppet mer fritidsgård. Med vuxenbemanning.
Vet ej om Grästorp behöver större dos av detta men.... Viktigt att familjer får stöd som behöver detta!¤
Familjer med ev smågangsters i behöver ju hjälp att vända så det inte blir storgangsters.¤ Familjer som
haft påhälsning av gangsters kan behöva eftervård, feedback o s v. Kanske allmänna tips på hemsidan
likt "samåknsajten"
göra en inventering och ljusa upp områden som är "mörka"
Närvaro av polis! Eftersom jag inte går ut så ofta på vardagskvällar och i princip aldrig på helgkvällar vet
jag ju inte hur ofta polisen visar sig i samhället vid dessa tider.
Se till att alla gatlampor är hela.
Se till att polisen tar "svängen genom Grästorp" oftare. Vuxna "ute" på helgkvällar
det finns ungdomar som inte är intresserade av fotboll eller hockey de måste också ha något att göra.
Öppnare parker,inte så mycket träd.Kanske mer planteringar i så fall. Kolla belysningar och lampor,så
det fungerar
En ständigt bemannad polisstation borde vara en självklarhet.
Polisstation men det ligger ju inte på vårt bord att bestämma.
Mer polisbevakning
Att polisen gör rundor då och då, bara för att visa att de finns och har koll. Att fler vuxna visar sig ute då
det är typiska "ungdomsfyllehelger" ex. Valborg.
Att polisen finns här oftare!
Att man får ordning på "buset" i skolan. Att man satsar resurser i skolan så att vi slipper få mer "bus"!!!!!

5. ÖVRIGA SYNPUNKTER

Antal svar på frågan: 34

Varför görs inget för landsbygden?! Allt ska finnas i Grästorp. Vi på landet betalar också skatt.
Riv skolan och bygg nytt!!Mögelproblemen lär aldrig försvinna.
Saknar skylt för övergångsställe på oskarsgatan - österlånggatan.
Få bort den tunga trafiken genom Grästorp
Nu när våren är på väg, börjar ungdommarna att samlas, Jag tycker att ungdommar behöver ha
någonstans avv vara, Dom behöver en fritidsgård
Är oroad över framtiden när jag ser på hur hela vårt samhälle och land utvecklas. Det börjar på dagis
med underbemanning och för stora barngrupper, sedan fortsätter det så hela livet. Jag undrar så var
pengarna finns som borde satsas på det sociala och på människan. För någonstans finns de och med
dem kan vi skapa ett tryggt samhälle och en trygg uppväxt för våra barn.
Gäller det Grästorps tätort eller även bygden utanför centrum?
jag bor utanför grästorps-tätort men bodde i många år inne i byn dessförinnan,upplevde aldrig nån
otrygghet.
Inbrott på skolorna har det varit några gånger!! Vet man inte vem det är?? Man borde kunna få tag på
de som håller på med skadegörelse!!
Bara att cykla på en del gator i Grästorp framkallar viss rädsla för att fara omkull.
Saknar också intressanta föreläsningar om aktuella nyheter - t.ex bjuda in Tommie Svensson med
föredraget "Bli en kräsen konsument (Tillsatser i mat)" - med jämna mellanrum , så alla lär sig detta. Ja
det finns massor av bra föreläsare ....
Kul att det händer nytt i grästorp. Mer sånt. ;)
Jag tycker att polisbilen kan åka ut på landsbygden (Salstad och Flakeberg) och inte bara stå i
Grästorp.
Polisen är bara fixerad vid siffror i brottsstatistiken och tror att allt är säkert och bra om dom kan visa en
procent minskning i ANMÄLDA brott. Kan som exempel nämna att jag ALLDRIG skulle våga nattparker

min bil i centrala Grästorp Det räcker att hämta pizza en kväll. Efter att drabbats av ett inbrott har man
fullständigt tappat trom på allt vad poliser heter,om dom inte snubblar över tjuven, åker dom direkt till
stationen och avskriver ärendet så är problemet löst! Anmälan är bara för att försäkringsbolaget kräver
det.
För övrigt kan utomhusmiljön göras avsevärt säkrare om Rv.47 får en sträckning utanför sammhället
istället som idag med den genomfartstraffik som bara kör förbi. Nattetid går det dessutom mycket för fort
på Södergatan, både med personbilar och lastbilar. En fartkamera åt vardera hållet någonstans inom
30-områdena kan förhoppningsvis få ner de högsta hastigheterna på fordonen en liten bit i alla fall.
Bygg cyckelväg till Flo och Flakeberg.
Förbjud genomfart för lastbilar.
Gatsopningen skedde förtidigt.. ligger is o snö kvar som omöjligör sopning av trottoaren så det kommer
med vid sopmaskinens rundtur.
Mammor och pappor på stan som hjälper ungdomar som blir stökiga.
? Har vi en nattpatrull så tror jag att det skull bli lite mindre skadegörelse i grästorp.
Finns det föräldrasamverkan med barn i typiska "uteåldrar"? Vad händer på "kulan" etc där många barn/
ungdomar samlas utan vuxnas insyn? Inbrottsvåg, som vi haft några stycken, gå ut och "varna" och
uppmärksamma alla om det kommer igen. Så vi kan hjälpa varandra.
Har haft inbrott i huset när vi låg och sov.
När ni skriver Grästorp i frågorna så kan det tolkas olika beroende på var man bor i kommunen. För mig
som bor utanför centralorten tolkar jag det mer som kommunen Grästorp. Bli inte trångsynta och glöm
bort alla de som bor utanför centralorten.Tänk på detta inför kommande enkäter. Nu avser ni nog
centralorten i frågorna och eftersom jag väldigt sällan vistas i centralorten på kvällar och än mindre på
helgkvällar så kan jag inte göra en helt rättvis bedömning. Men utifrån där jag bor i kommunen, Täng, är
svaren helt enligt min åsikt.
På fråga 4 kan man ju undra vad man kan göra, för 20 - 30 år sedan tänkte man över huvudtaget inte
på en sån fråga och det gäller även fråga 3. Vad var det som gjorde att vi kunde känna oss tryggare?
Rusta upp husen längs med Storgatan, de hyresrätter som finns där ser alldeles förfallna ut, skapar
intryck av otrygghet och olustig känsla när man promenerar förbi... För övrigt tycker jag att vår kommun
är på framfart vad gäller näringsliv och kultur.
Svar ti fr 6: När det behövs. Varje dag till minst varje kvartal. Gör ju inget om inte alla svarar! Måste ju
vara kanoon att "alltid" veta innevånarnas åsikt (så långt det går ) Mvh
Jag bor iofs utanför Grästorp och är inte inne i Centrum så ofta på kvällar och helger.
Hör inte till detta men upplysa att det är straffbart att inte ta upp hund bajs med tex en skylt på alla hund
bajs tunnor som finns. jag är själv en hund ägare som ser att det är många som slarvar.
Ungdomarna behöver någonstans att vara med lite olika aktiviteter
Man hör väldigt många rykten om att det förekommer mycket droger och även pedofili. Då är det inte
konstigt att man tycker det är läskigt att gå ute om kvällarna.
Det jag har uppmärksammat det senaste året är att det drar runt ungdomar som inte har något att göra
och droger förekommer mycke i grästorp.
Det är mycket hål och ojämnheter i vägar och trottarer,som behöver åtgärdas,så man inte går och
trampar snett.
med hänvisning t fr 2 o 3. känner både ock. det kan ibland kännas lite olustig att passera allt för stora
gäng med ungdommar som ibland ska försöka hävda sig. en del ungdommar anser det skojigt att jaga
de yngre när de går hem halv sent på kvällar, är ju säkert bara ett "pojkstreck" men för den utsatte är
det nog så skrämmnade......
Tyvärr bedöms samhällets "status" i huvudsak efter hur budgeten efterlevs. Kvalite´t anser jag får kosta
pengar. Målsättningen med civilisationen ska givetvis vara att ha det tryggt --inte att spara pengar.
Fråga nr 3 skulle kunna ha ytterligare en variant. "Kvällar" där upplever inte jag något obehag att gå ute
ensam. Däremot "Nätter" är en helt annan sak...Då går jag helst inte ensam, de få tillfällen jag är ute vid
det dagset.

Antal svar på frågan:

Jag som svarar är:

(1) Kvinna
(2) Man
(3) Antal som ej svarat

61 55,5%
46 41,8%
3 2,7%

107

Min ålder är

(1) Under 15 år
(2) 15-20 år
(3) 20-30 år
(4) 30-40 år
(5) 40-50 år
(6) 50-60 år
(7) 60-70 år
(8) 70-80 år
(9) Över 80 år

0
1
3
19
32
20
28

110

Antal svar på frågan:

110

Antal svar på frågan:

110

0%
0,9%
2,7%
17,3%
29,1%
18,2%
25,5%

3 2,7%
4 3,6%

6. Hur ofta tycker du att vi ska skicka ut
enkäter till medborgarpanelen?

(1) 1 ggr/år
(2) 1 ggr/halvår
(3) 1 ggr/kvartal
(4) 1 ggr/månad

Antal svar på frågan:

24 21,8%
21 19,1%
47 42,7%
18 16,4%

7.Vill du fortsätta vara med i medborgarpanelen?

Tack för ditt deltagande och tipsa gärna dina vänner att gå med i medborgarpanelen via Grästorps kommuns
hemsida www.grastorp.se !
(1) Ja
(2) Nej

102 92,7%
8 7,3%

