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Deltagarna från kommunen var: 
Carina Zachau, Kommunråd och ordförande i BRÅ 
Johanna Häggberg, Folkhälsostrateg 
Kenth Svensson, Säkerhetssamordnare 
Kristofer Johansson, Arbetsledare Gata/Park 
Ingvar Nilsson, Byggnadsinspektör 
Lisa Larsson, Kommunikatör 
 
 
 
För mer information kontakta 
Johanna Häggberg, Folkhälsostrateg 
johanna.haggberg@orkelljunga.se 
växel 0435 55000 
 
 
Kommentar: Denna version är en uppföljning på de åtgärder som stod i 
protokollet. Uppföljningen är gjord av Kommunrådet, Kommunchefen, 
Folkhälsostrategen, Samhällsbyggnadschefen och Arbetsledaren Gata park. Det 
som står i kursivt/och fet är det som har uppdaterats. 
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Adress: Gångbana mellan Kommunhuset och utescenen 
”Dalen”, det vill säga; Förlängningen av Von Reisers väg 
Placering på kartan: 1 

 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Belysningen 
upplevs som för 
svag. En lampa har 
slocknat 

belysningen att ”dimmra upp”? 
 
 

Lampan är bytt. 
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Adress: Trappan som går mellan bänkarna vid utescenen 
”Dalen” 
Placering på kartan: 2 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Räcke skulle 
behövas på båda 
sidorna av trappan. 
Idag finns bara 
räcke på ena sidan. 
En av deltagarna i 
trygghetsvandringen 
har snubblat här.  
 
Synskadad saknar 
markering/strips när 
trappan påbörjas, 
dessutom bör dessa 
strips finnas på 
varje avsats när nya 
steg börjar. 

 

Eventuellt sätta upp räcke 
även på andra sidan av 
trappan. 
 
 
 
 
 
 
Strips som följer synskadades 
krav 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
tittar på detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målning är beställd. 
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Adress: Gångstig mot bibliotek 
Placering på kartan: 3 
 

 

 
Adress: Parkeringsplatsen och cykelparkeringen vid 
bibliotekets entrésida 

Placering på kartan: 4 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Dålig belysning. Laga lampan, röja fram 

armatur. 
En lampa är fram röjt. 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Det är för mörkt.  
 
 
Dålig snöröjning. 

 

Öka belysningen. 
 
 
Skotta bättre/tidigare. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tittar 
på om detta är möjligt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Adress: Storgatan 2 
Placering på kartan: 5 
 

 
 
Adress: Parkeringsplatsen mellan Storgatan 2 och 
Järnvägsgatan 2  
Placering på kartan: 6 

 
 

 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Ekarna skymmer ljuset 
från lyktstolparna. 

Beskär ekarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Det är för mörkt. Öka belysningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

tittar på om detta är möjligt. 
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Adress: Cykelbanan på gamla järnvägsbanken till Eket 
Placering på kartan: 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adress: Grusvägen från scenen i Dalen ut mot Eket. 
Placering på kartan: 8 

 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Helt mörklagd. Går 
inte att använda 
efter mörkrets 
intrång. Obehagligt 
med mycket tät 
vegetation nära 
gång- och 
cykelbanan. 

Belysning, röjning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
påbörjat röjning och en 
belysningskalkyl är framtagen för 
cykel-gångvägen på gamla 
järnvägsbanket inom orten 
Örkelljunga. 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Ungdomstillhåll och 
droger. 
 

Bättre belysning kanske 
kommer att ”skrämma” de 
som vistas där. 

Åtgärdad av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Adress: Järnvägsgatan 
Placering: 9 
 

 
 

 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Det är för mörkt över 
övergångsstället. 

Önskar samma form av 
belysning som finns på 
övergångsstället på 
Ängelholmsvägen mellan 
Ängelholmsvägen 1 och 2. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontrollerar. 

Osäkerhet kring hur 
en cykelöverfart 
fungerar. Har bilarna 
väjningsplikt för 
cyklisterna? Eller har 
cyklisterna 
väjningsplikt för 
bilarna? 

Upplysningskampanj? Kommunkansliet tar fram ett 
underlag om regler och gör en 
artikel tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Turism i Lokaltidningen. 
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Adress: Ängelholmsvägen 
Placering: 10 

 

 
Adress: Personalparkeringen öster om Ängelholmsvägen, 
söder om Södergården 
Placering: 11 

 
 
 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Parkering av bilar 
utmed huvudled. 

Detta är förbjudet att parkera på huvudled. 

Det finns tre 
skyltstolpar inom 20 
meters avstånd. 
Behövs högst en 
skylt. Det är även 
målat på 
parkeringsplatsen. 
 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen ser 
över detta. 

Varningslamporna för 
utryckningsfordon 
fungerar inte, enligt 
en av deltagarna. 

Se till att de fungerar. Räddningsverket har får 
informationen. 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Helt mörklagd. Öka belysningen. Kyrkans parkering finns avtal med 

dem. 
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Adress: Vallgatan 
Placering: 12 
 

 
 
Adress: Hallingaliden  (Södergården) 
Placering: 13 
 

 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Tråkig avstängning. 
 

Montera flagggrind. Byta till låsgrind. 

Gatlampa släckt. Byta lampa. Åtgärdat. 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Bänk trasig. 
 

Laga bänk, ev byta. 
 

Åtgärdad. 
 

Dålig belysning vid 
gångutrymme. 
 

Utreda möjlighet till mer 
ljus. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Parkeringar utanför 
Södergården upptagna 
för besökare. 
 

Påpeka för personal att 
använda 
personalparkeringen på 
Skyttelmakargatan. 
 

Socialförvaltningen är informerad. 
 

Farthinder, kommer ej 
förbi med rullator. 

Ta bort/smalna av gupp. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
påbörjat arbetet.. 

Vid entrén är 
markiser placerade så 
att de blockerar 
handikappsrampen 
när de är utfällda. 

Se över placering av 
markiser! 

Kommunkansliet informerar 
kommunfastigheter 



Protokoll  
Trygghetsvandring i 
Örkelljunga 

2014-06-25 
 

9 
 

 

Adress: Valhallavägen mellan Ängelholmsvägen och 
Hallandsvägen. 
Placering 14 
 

 
 
 

Adress: Norrsidan av Valhallavägen i korsningen 
Valhallavägen-Hallandsvägen. 
Placering: 15 
 

 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
För mörkt. 

 
Kanske belysning på båda 
sidor av vägen? 

 

Ingen åtgärd. 
 

Uthängande buskage Röja bort! Åtgärdat. 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Avfasning på 
kantstenen som 
möjliggör för 
rullstolar, barnvagnar 
etc. att ta sig ner från 
trottoaren saknas. Det 
är nog meningen att 
man skulle valt att gå 
på södra sidan av 
Valhallavägen, för där 
finns övergångsstället 
över Hallandsvägen. 
Mycket svårt att korsa 
Hallandsvägen här för 
många. 

Avfasning. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
tittar på detta under 2014. 
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Adress: Nya torget 
Placering 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Klotlönnarna på Nya 
torg är i vägen för en 
del. Folk kör in i dem 
när de parkerar. 

Ta bort alla träd? Samhällsbyggnadsförvaltningen ta 
bort träden. 

Övergångsställe vid 
Vårdcentralen? 

Utreda/kontrollera Ingen åtgärd. Pågår en översyn av 
Ny torget. 

Bra att den stora 
rhododendronbusken 
som stod här är 
borttagen. 

  

Dålig belysning vid 
lekplatsen och Nya 
torget. 
 

Komplettera med 
belysningsstolpe vid 
Valhallavägen. 

Ingen åtgärd. Pågår en översynav 
Ny torget. 

Omöjligt att ta sig ner 
från trottoaren med 
permobil. Fick köra 
hela vägen till 
Skogavägen 11 för att 
komma ner på gatan 
och sedan köra i 
trafiken tillbaka. 

Byt ut kantsten till 
avfasning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2014. 



Protokoll  
Trygghetsvandring i 
Örkelljunga 

2014-06-25 
 

11 
 

Adress: Skogavägen 
Placering: 17 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Trappa från 
frisersalongen går så 
långt ut på trottoaren 
att permobilen har 
väldigt svårt att ta sig 
förbi 

Bredda trottoaren eller korta 
av trappsteget lite. 

Ingen åtgärd. Privat, ägarens ansvar. 
 

Trottoar belagd med 
klinkers som blir hal 
när det regnar. 

 Ingen åtgärd. Privat, ägarens ansvar. 
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Adress: Stockholmsvägen 
Placering: 18 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Betongplatta på högkant 
invid fasaden på conditoriet 
är lätt att snubbla över. 

 Ingen åtgärd. 

Tillfällig ramp i streckplåt 
har för brant lutning. 
Permobil kan inte ta sig upp. 

 Ingen åtgärd. Privat, ägarens 
ansvar. 
 

Trottoarerna saknar början 
och slut. 

 Ingen åtgärd. 

Lindarna är i vägen för 
bilarna – lätta att backa in i. 
De borde inte vara där. 

 Ingen åtgärd. 

Kantsten utan avfasningar 
omöjliggör för rullstolsburna 
mfl att ta sig till den 
offentliga service som finns 
här. 
 

 Ingen åtgärd. Privat, ägarens 
ansvar. 
 

Glest galler vid trottoaren 
kan innebära risk för 
småbarn att trilla ned i.  
 

 
Åtgärda gallret. 

Ingen åtgärd. Privat, ägarens 
ansvar. 
 

Bilar brukar parkera uppe på 
trottoaren vid Violen. 

 Problemet är åtgärdat finns 
pollar. 

 
Otryggt vi korsningen med 
Norrelidvägen. Bilar står 
parkerade längs Norrelid och 
sikten är dålig. 

Enkelrikta Norrelid? Ingen åtgärd. 

 

Adress: Parkeringen mellan Passagen och Stationen 
Placering: 19 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Mörklagt. Öka belysningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Adress: Skateparken 
Placering: 20 
 
 

 

 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Otryggt. Vegetationen 
söder om Skateparken 
känns skrämmande. 
Här händer nog en del 
skumma saker. 
 

Röjning och uppstamning av 
vegetationen söder om 
skateparken. 
 

Samhällsbyggnad tar det vidare till 
Pinnågruppen. 
 

Övergångställen 
saknas över Ågatan. 
 

Se över utformningen av 
övergångsställen till och från 
parken. 
 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Belysning mot 
skogsdunge 
bänkar/parkeringen 
saknas. 
 

Komplettera med belysning 
mot skogsdunge, riktning 
landissbana men mot 
naturreservatet och dess 
gångstig. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Droger finns på 
området. 

 Socialförvaltningen är informerad 
om detta. 
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Adress: Korsningen mellan Bangatan och David Anders 
gata 
Placering: 21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Markeringen för 
väjningsplikt är för 
långt in på David 
Anders gata. Om man 
stannar där har man 
ingen sikt åt väster. 
Cykelvägen längs 
Bangatan är farlig i 
korsningen. Den har 
ingen given 
fortsättning väster om 
David Anders gata. 
Bilisterna på David 
Anders gata 
uppmärksammas inte 
på att det kan komma 
cyklister från öster. 
Överlag känns David 
Anders gata ofärdig. 
Trafiken här har ökat i 
samband med nya 
ICA. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 2014. 
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Adress: Vid COOP 
Placering: 22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Kan förbättras vad 
gäller 
övergångställen.  
 

Se över in och utfarten.  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Göra något åt stolpe 
som alla bilar kör på.  
 

Utreda. Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
eventuellt byta ut. 
 

Problem med GC väg. 
”var kör/går man” 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Adress: Bangatan 
Placering: 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Problem 

Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 

Pollarna med lampor 
på i mitten av vägen 
är snygga, men svåra 
att tolka, särskilt för 
synsvaga. De kan 
uppfattas som 
billyktor. 

 Ingen åtgärd. 
 

Dålig belysning och 
skall cykelvägen 
användas även 
mörkare tider bör 
belysning åtgärdas. 

Belysning införs längs 
cykelvägen efter netto och ut 
från samhället. 
 
Möjlighet att separera 
cyklande och gående. 
 

Med i kalkylen för belysning av 
gamla järnvägsbanan 2014. 

Belysningen är släckt 
på övergångsstället. 

Fixa belysningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen. 



Protokoll  
Trygghetsvandring i 
Örkelljunga 

2014-06-25 
 

17 
 

 

Adress: Lejonet 
Placering: 24 

 

 
Adress: Röda torg/Klockplatsen 
Placering: 25 
 

 
 

Adress: Sven Hjalmarssons plats 
Placering: 26 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Värmebänkarna som är 
infällda i muren i terrassen 
känns otrygga. Särskilt den 
längst till väster som är 
förhöljd i dunkel. 

Belysning vid 
värmebänkarna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ta 
bort värmen från den bänken under 
en prövoperiod. 

 
 
 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Rampen leder bara till 
Leijonen  
 

Undersök meningen med 
rampen. 

Ingen åtgärd. 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Mörkt. 

 
Öka belysningen. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
belysningen är lagad. 

Skylt felställd vid 
telefonkiosken. 

Vänd skylten rätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Adress: Trappan mellan Storgatan och Bäckgatan 
Placering: 27 
 
 

 
 
 
 

Adress: Storgatan  
Placering:28 
 

 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Mörkt. Två 
lyktstolpar finns, men 
lyser inte.  

 

Fixa belysningen. 
”Serpentinbana” norr om 
trappan? 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Otillgängligt för 
funktionsnedsatta.  
 

  

Buske hänger ut. 
 

Röja bort. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Trappsteg 
omarkerade. 

Markera med gult. Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
våren 2014. 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Buskar växer ut i 
gångbanan. 

Beskärning  Åtgärdad. 

Målningen som skiljer 
gångbana från 
cykelväg är avskavd. 

Måla om. Åtgärdad. 

Ojämnheter på vägen 
utanför Sackeus. 

Kontrollera. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontrollerar detta. 
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Adress: Kungsvägen 
Placering:29 

 
 
 

Synpunkter som kom in genom SMS/MMS/Blankett 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Boplatsgatan, grönområdens 
stigar. 

11 lyktor släckta. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontrollerar detta. 

Stenåldersgatan. 
 

Belysning. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontrollerar detta. 

Nya täppan storgatan till 
ICA. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontrollerar detta. 

Gång-och cykelväg vid 
Prästsjön. 

Dålig belysning. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontrollerar detta. 

Cykelbanan till campingen. Dålig belysning. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontrollerar detta. 

Grusvägen till 
skytteparksvägen. 

Belysning. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontrollerar detta. 

Gång-och cykelväg på 
skytteparksvägen. 

Röja från buskar och träd. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontrollerar detta. 

Bruksvägen. 
 

Rensa på Bruksvägen från 
överhängande träd/grenar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontrollerar detta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Belysning finns men 
är släckt på gamla 
torget. 

Åtgärda belysningen. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontrollerar detta. 

Parkering mörk vid nr 
tre. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kontrollerar detta. 


