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Tidpunkt och plats för trygghetsvandringen
Trygghetsvandringen genomfördes i Anderslöv den 22 november mellan klockan 18.00 – 20.00.

Karta över rundturen

Sammanfattning
Anderslöv upplevs på dagtid som mysigt med fina gångstråk och grönområden.
Under kvällen på vandringen identifierades trasig eller bristfällig belysning, klotter och nedskräpning.

Stopp 1, Väståkraskolan
Synpunkt/händelse/orsak
Mycket krossat glas, främst
ut från skolan och in på
cykelvägen. Under
trygghetsvandringen kom
det även fram att
ungdomarna i köper
läskflaskor på ICA för att
sedan slå sönder dem.

Åtgärdsförslag
Upprätta dialog med
butikschefen på ICA
om försäljningen av
glasflaskor och hitta
eventuella förslag för
åtgärder för detta.
Exempelvis att ICA tar
pant på glasflaskor.

Ansvarig
Säkerhetsenheten
tillsammans med polis

Fler papperskorgar
och sopkärl

Tekniska
serviceförvaltningen

Kommentar

Stopp 2, Kyrkan
Synpunkt/händelse/orsak
Området kring kyrkan
upplevdes som mörkt och
belysning saknas på
gångvägarna öster och söder
om kyrkan.
Ungdomsgrupperingar
samlas ofta i området och
både de som arbetar i
kyrkan och de som bor i
området upplever området
som otryggt under kvällstid.

Åtgärdsförslag
Ökad närvaro av
trygghetsvärdarna runt
kyrkan

Ansvarig
Säkerhetsenheten

Utöka belysningen på
gångvägarna runt
kyrkan.

Tekniska
serviceförvaltningen,
Svenska kyrkan

Åtgärdsförslag
Byt ut trasig belysning.
Förbättra
återkopplingen när
kommuninvånarna gör
skadeanmälningar.

Ansvarig
Tekniska
serviceförvaltningen

Utred möjlighet att
bredda körbanan för att
undvika olyckor pga
dålig framkomlighet

Tekniska
serviceförvaltingen

Kommentar
Polisen
kommer också
öka sin närvaro
i Anderslöv.

Stopp 3, Torget
Synpunkt/händelse/orsak
Torget upplevs som mörkt
på grund av trasig belysning.
Boende i Anderslöv uppgav
att de har mailat kommunen
flera gånger men byte av
trasig belysning har uteblivit.
Busshållplatsen vid torget är
trång och bussen blockerar
trafiken vilket resulterar i
skymd sikt och ökar riskerna
för att en olycka ska ske.

Kommentar

Stopp 4, Parken norr om Thysells
Synpunkt/händelse/orsak
På dagen och under
sommarperioden upplevs
parken som välskött och
trivsam. Under höst och
vinter upplevs parken som
mörk och belysning saknas
delvis vid trappan som går
från bostadsområdet och
leder ner till parken. Under
det mörka halvåret är det
svårt att bruka pulkabacken
och lekplatsen i parken
eftersom det saknas
tillräcklig belysning.

Åtgärdsförslag
Utred möjligheten för
ökad belysning i parken.

Ansvarig
Tekniska
serviceförvaltningen

Backens förskola brukar vara
en samlingsplats för
ungdomar och problem med
nedskräpning förekommer.

Ökad närvaro av
trygghetsvärdarna.

Säkerhetsenheten

Kommentar

Stopp 5, Thysells
Synpunkt/händelse/orsak
Området norr om Thysells
är ofta tillhåll för
ungdomar. Klotter,
nedskräpning och
glaskross påträffades på
platsen.

Åtgärdsförslag
Bygget av Familjens
hus kan komma att
åtgärda problemet.
Kontakta
fastighetsägare och
be om att klotter
saneras

Ansvarig

Kommentar

Stopp 6, Hermelinens äldreboende
Synpunkt/händelse/orsak
De boende i området vid
Hermelinens äldreboende
upplever problem med
busringningar och att
ungdomar rycker i dörrar
sent på kvällen.
Belysning ur funktion på
gångstråket vid
Söderängens förskola

Åtgärdsförslag
Trygghetsvärdarna
ökar sin närvaro i
området.

Ansvarig
Säkerhetsenheten

Byt ut defekt
belysning

Tekniska
serviceförvaltningen

Kommentar

Ungdomar som bland
annat cyklar på taket på
Söderängens förskola.

Identifiera var och
hur ungdomar tar sig
upp på taket och
reducera möjligheten
för detta.

Tekniska
serviceförvaltningen

I övrigt upplevs området
som trivsamt och välskött

Övriga synpunkter
Diskussion om säkra trafikvägar samt gång-och cykelbanor togs upp där skymd sikt framförallt gäller
vid övergångsstället vid idrottsplatsen/Spelmansgatan. Önskemål om att trafikljusen borde ligga
högre upp på backen och sänkt hastighet till 30 km/h på väg 101 genom Anderslöv, vilket dock är en
fråga för Trafikverket att hantera.

