Brottsförebyggande rådet

Trygghetsvandring
– För en tryggare och vackrare utemiljö!

Vad är en trygghetsvandring?
Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se om ni som bor här använder
och trivs i er närmiljö.

Var med och påverka.
I Grästorp anordnar Brottsförebyggande rådet två trygghetsvandringar per år. En på våren och en på hösten. Polisen, personal från
teknisk verksamhet och kommunalrådet är med för att kunna ge
svar på de frågor ni har.
Under vandringen tittar vi tillsammans på olika saker som ni uppmärksammar. Det kan exempelvis vara belysning, växtlighet, skötsel och underhåll. Kanske teknisk verksamhet behöver beskära
ett buskage, eller en fastighetsägare behöver få veta att det finns
klotter på ett hus som behöver tas bort.
Trygghetsvandringen ska leda till att de som har möjlighet att göra
något år problemen, får reda på vilka saker som bör åtgärdas.

Trygghetsvandring på egen hand.
Om du inte har möjlighet att delta vid dessa träffar kan du själv
eller tillsammans med andra göra en trygghetsvandring. Kanske
är ni några i ett bostadsområde som vill förbättra er utemiljö, eller
tillhör du en förening som kan ta en runda tillsammans. Det kan
även vara barn eller elever som vill förbättra sin skolmiljö.
Alla är välkomna att gå. Vandra gärna både i ljus och mörker, man
ser olika saker och det är spännande att se skillnaderna.
Ta med anteckningsblock och en karta. Till din hjälp finns även den
här foldern med olika tips på saker att tänka på.
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Lönar det sig att tycka till?
Det som framkommer under en trygghetsvandring är ofta av olika
karaktär.
E nklare saker som ex byte av lampor, hålor i vägen, klippning av
träd och buskar mm går i regel fort att åtgärda.
 aker som ex planering, drift och underhåll av vägar tar ofta
S
lång tid att få åtgärdade då det kräver både beslut och större
ekonomiska medel.
Alla synpunkter som kommer in tas tillvara. Brottsförebyggande
rådet går igenom trygghetsvandringarna och lämnar över åsikterna till den verksamhets som har ansvaret.

Viss lönar det sig!
Här är två exempel på problem som uppmärksammats och som
sedan åtgärdats.
I en korsning hade
sikten med åren
blivit skymd av
uppväxande häckar.
Väjningsplikt gjorde
korsningen mycket
tryggare.

Gång- och cykelbanor kan sakta
brytas ner av
strömmande vatten. Denna fick en
ny beläggning och
brunn.
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Några tips till vandringen:
Gång och cykelvägar.
 år gång- eller cykelvägarna i närheten av bostadshus och bilväG
gar eller i parkområdet?
F inns det bostadsfönster eller befolkade verksamheter nära
gångvägarna?
Vilka gångstråk är viktigast och behöver mest förbättringar?
Hur är det på vintern?

Att tänka på vid entréer.
 r sikten fri eller finns det dolda hörn, vrår, prång eller skymÄ
mande buskage?
 r entréerna till bostäderna eller verksamheterna belysta så att
Ä
man hittar dit? Ser man lås, porttelefoner eller namnskyltar?

Hållplatser.
Hur är sikten vid busshållplatser? Regnskydd? Belysning?
Finns det bostadsfönster eller biltrafikanter som har uppsikt över
hållplatserna?
Hur tar man sig till hållplatsen – är gångvägarna bra?

Parkeringsplatser.
Hur är områdets parkeringsplatser utformade?
F inns det bostadsfönster eller arbetsplatser som har överblick
över parkeringsplatserna – eller ligger de utom synhåll?
Finns det skymmande murar, buskar eller byggnader?
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Torget.
F inns det platser på eller kring torget som är dolda och otrygga?
Mörka baksidor? Lastbryggor, nischer och prång som man måste passera?
Finns det bostäder i anslutning till torget?
 r torget vackert och välskött så att kan känna sig stolt över
Ä
det?
Finns det trivsamma mötesplatser på torget?
Finns det platser på torget där man känner sig otrygg?

Områden vid skolor, kontor, industri och
vårdcentral.
 r sikten fri eller finns det dolda hörn, vrår, prång, eller skymÄ
mande buskage?
F inns det stängsel, staket eller andra spärrar som hindrar framkomligheten?
 r området ödsligt och tomt vissa delar av dygnet? Vad kan man
Ä
göra åt det?

Gator och biltrafik.
Finns det trottoarer och säkra övergångsställen?
F inns det partier mellan bebyggelsen, som är ödsliga och där
sikten är skymd av exempelvis träd och buskar?
 r gatubelysningen tillräcklig och jämn eller bländar den? Är det
Ä
svårt att se mötande människor?
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Vem ansvarar för vad?
Ibland kan det vara svårt att veta vem som har
ansvaret för på olika ställen i kommunen. Här ser
du en karta som beskriver vilka som är ägare över
respektive väg.
Trafikverket
Kommunal
Enskild

Inom Grästorp samhälle så är det inte bara kommunen som är väghållare, de röda vägarna drivs
av trafikverket med Svevia som entreprenör.
De blå vägarna drifts av kommunen, vid frågor
eller funderingar kontakta Bjarne Hurtig,
Driftchef Gata Park VA, teknisk verksamhet:
0514-581 51
bjarne.hurtig@grastorp.se
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Skötsel och underhåll
Finns det skräp, skymmande buskar, sly eller trasiga lampor,
bänkar och lekredskap? Teknisk verksamhet ansvarar för
gator, vägar och parker i Grästorps kommun. Här följer några av de vanligaste frågorna som brukar dyka upp under en
trygghetsvandring.

Sopning/renhållning av gator.
Efter vintersäsong tas grus och sand bort från vägnätet med start
från centrum och ut mot bostadsområden. Normalt sker detta under perioden mars-maj, utöver detta sker sand/sopning vid behov.

Vinterväghållning.
Snöröjning och halkbekämpning sker enligt upprättad plan inom
tätorten med delvis inlejda entreprenörer. Snöröjningsarbetet ska
påbörjas vid snödjup som överstiger 6 cm där kommunalt ansvar
gäller.

Trafiksäkerhet – Projekt blomlådor.
För att minska bilarnas hastighet och därmed höja trafiksäkerheten i bostadsområden kan tillstånd lämnas för utplacering av
blomlådor på vissa gator. Kontakta gärna Teknisk verksamhet för
mer information.

Fastighetsavdelningen.
Fastighetsavdelningen förvaltar, underhåller och städar merparten
av kommunens fastigheter, markreserver, reglerings- och saneringsfastigheter. Vi upphandlar och genomför byggprojekt åt kommunens förvaltningar.
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Gatubelysning.
I Grästorps kommun finns det cirka 950 lyktstolpar. Normal livslängd på en ljuskälla är 4 år. Översyn och byte av trasig gatubelysningen sker 2 gånger per år (15 januari och 1 oktober)
Om belysning blir trasig annan tid är det planerade underhållet
då?
-V
 id personfara, exempelvis påkörd eller skadad stolpe och när
stolplock saknas sker åtgärd direkt.
-O
 m fler än 2 sammanhängande armaturer är trasig sker åtgärd
inom 30 dagar (gäller perioden september-april)
Om du till exempel ser en trasig gatlampa kan du göra en felanmälan till Teknisk verksamhet genom att ringa Grästorps kommun
vardagar 08.00 - 16.00 på 0514 – 58 000

Fastighetsinnehavares skyldighet angående
gångbanerenhållning.
Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan
där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de
renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför
fastigheten.

Gångbanor.
Som fastighetsägare att tänka på:
- att ta bort skräp från gångbanan
- att snöröja och sanda vid halka och snö
- att bryta snövallen vid gatukorsningar
- att hålla rännstensbrunnar rena vid snösmältning
- att snö på tomten inte får forslas ut på gångbana eller gatumark
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Vilken miljö tilltalar dig mest?
Tre områden med liknande förutsättningar kan bli ganska olika!
Gå på känslan. När man gör en trygghetsvandring är det viktigt
att känna efter ordentligt och att försöka minnas hur det känns att
vistas på de olika platserna. Ta dig tid att fundera på hur och varför trygghet och otrygghet uppstår?
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Journummer
Vatten och avlopp 031- 334 10 92
Vårdcentral – fastighetsavdelningen 070 - 357 07 64

Kontakta oss gärna på teknisk
verksamhet!
Teknisk chef
Mattias Svensson, 0514-58139
mattias.svensson@grastorp.se

Driftchef Gata Park VA
Bjarne Hurtig, 0514-58151
bjarne.hurtig@grastorp.se

Fastighetschef
Lars Lundmark,0514-58133
lars.lundmark@grastorp.se

Kostchef
Erik Kaaling, 0514-58121
erik.kaaling@grastorp.se

Ekonomiassistent
Monica Smedström Alenhag, 0514-58147
monica.smedstrom.alenhag@grastorp.se
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Hur får vi dina Synpunkter?
Har du gått en trygghetsvandring på egen hand så kan du
lämna in dina synpunkter på medborgarkontoret, ta med de
anteckningar ni gjort. Har du andra synpunkter, klagomål eller
tips till kommunen är du även välkommen att kontakta
Medborgarkontoret, telefon: 0514-582 30 eller e-post:
medborgarkontoret@grastorp.se
Du kan även lämna in synpunkter via kommunens hemsida, så
får ni svar inom kort. Gå in på www.grastorp.se och klicka på
”Synpunkter” i högerspalten.

Brottsförebyggande rådet
– För ett tryggt Grästorp!

