Trygghetsvandring

Att titta på i hela området

Håll ögonen öppna för sådant som dyker upp under vägen.
•
•
•
•
•
•
•

Var behövs det bättre skötsel?
Finns det skadegörelse? Var?
Hur ser träd, buskar och annan grönska ut i området?
Behövs det rensning och gallring för bättre sikt?
Finns det ljus där det behövs? Behövs det kompletteringar?
Kan området skapa problem för personer med olika funktionsnedsättningar som syn-, hörsel-, rörelse-, allergi- och orienteringsproblem?
Hur fungerar markbeläggning, trappor och räcken? Behövs de åtgärdas?

Studera gärna frågorna i denna broschyr innan trygghetsvandringens start.
Örkelljunga kommun

Johanna Häggberg, folkhälsostrateg
johanna.haggberg@orkelljunga.se
Växel 0435-550 00
www.orkelljunga.se

Trygghetsvandringar genomför vi för att få alla i Örkelljunga
kommun, boende och verksamma i området, att träffas tillsammans
för att samtala om hur tätorten kan bli tryggare och mer trivsam.
Syftet med vandringen är att vi tillsammans ska utbyta tankar och
funderingar samt kunna diskutera konstruktiva idéer.
Välkommen till trygghetsvandringen!

Trygghet är viktigt

Hur trygga vi känner oss när vi lämnar vår bostad är avgörande för var
och hur vi rör oss. Det påverkar vilka aktiviteter vi kan delta i, hur vi
mår och vilka möjligheter vi har att möta andra människor.
Känslan av att vara trygg nog att vilja röra sig utanför hemmet vid olika
tider på dygnet och på olika platser, handlar i grunden om demokrati.

Arbetsgång

1. Presentation av deltagare och gruppindelning.
2. Presentation av vandringsområde.
3. Vandringen påbörjas. Vi stannar och diskuterar de platser vi bedö    mer är anmärkningsvärda. Fotografi tas och adressen noteras.
4. Problemområden och förslag på åtgärder noteras i ett protokoll.
5. Protokollen sammanställs och presenteras vid nästa Medborgarträff.

Skolor och förskolor

Skolan och förskolan är barnens arbetsplats. Här måste de få känna sig
trygga och kunna trivas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upplevs skolan som en stolthet för området?
Är det skillnad på hur flickor och pojkar upplever och använder
området runt skolan?
Är det skillnad mellan andra grupper?
Hur ser det ut runt omkring skolan?
Är skolgården inbjudande, uppmuntrar den till olika aktiviteter?
Finns det lugna och mysiga platser att bara vara på?
Hur är det att gå till skolan från olika håll?
Kan barnen känna sig trygga när de går till och från skolan?
Hur är det i och runt skolan på kvällarna?

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägarna är områdets ”blodomlopp”. De måste kännas
trygga och trivsamma för att vi ska vilja vistas ute.
•
•
•

Hur fungerar gång- och cykelvägarna idag och vad behöver
förbättras?
Finns det alternativa vägar att välja på i dagsljus och i mörker?
Hur är det på vintern?

Gator med biltrafik

Många av oss väljer att gå utefter bilvägar för att det känns tryggare
i mörkret. Detta är inte säkert för varken de gående eller för
trafikanterna.
•
•
•
•

Finns det trottoarer med säkra och användbara övergångsställen?
Är gatubelysningen tillräcklig och jämn, eller bländar den?
Är det lätt att se mötande människor?
Är hastigheten lagom? Om inte, hur kan den ändras?

Parkeringsplatser

På parkeringsplatser begås ibland brott och det är inte ovanligt att folk
upplever dessa platser som otrygga.
•
•
•
•
•
•
•

Hur är parkeringsplatserna utformade?
Finns det skillnader i upplevelser mellan kvinnor och män?
Finns det bostadsfönster eller arbetsplatser som har överblick över
parkeringsplatserna – eller ligger de utom synhåll?
Finns det skymmande murar, buskar eller byggnader?
Parkeras bilar på olämpliga platser?
Är det bra belysning på parkeringsplatser och i garage?
Hur ser vägen till och från parkeringsplatserna ut?
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