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Deltagande tjänstemän 
Örkelljunga kommun   

Johanna Häggberg, Folkhälsostrateg 
 
Deltagarna från Utbildningscentrum var: 
Ordförande för elevrådet och elevskyddsombud 
Lärare skyddsombud 
 
 
För mer information kontakta 
Johanna Häggberg, Folkhälsostrateg 
johanna.haggberg@orkelljunga.se 
växel 0435 55000 
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Trygghetsvandringen med Utbildningscentrum 2015-08-31 
Trygghetsvandringen utgick från Utbildningscentrum (UBC) entré och gick 
enligt pilarnas riktning. Siffrorna markerar vilka platser som kändes otryggt och 
längre ner i rapporten står det varför och förslagen på åtgärderna som kom upp 
under vandringen.  
 
Tjejerna som var med på trygghetsvandringen hade en känsla av otrygghet när 
det vistades ute på kvällar. De ställen som kändes mest otryggt var mindre vägar 
i Örkelljunga. Därför valdes oftast de större vägarna fast än de ibland var längre 
väg hem. Killarna i gruppen upplevde inte denna otrygghet. 
 
Det kom upp många komentarer om belysning om att de var för svaga, funkade 
inte eller saknades.  
 
Värmebänkarna som finns runt om i Örkelljunga uppskattades och det fanns 
önskemål om fler. 
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Adress: Kungsvägen 
Placering på kartan: 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
En del bilar kör 
för fort på vägen 

  

För få 
övergångsställen 

  

Gatlinjerna 
håller på att 
försvinna 

Förbättra linjerna Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Adress: Dalen hela slingområdet 
Placering på kartan: 2 

 
 
 

 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Känns otrygghet 
plats på kvällarna 

Att nattvandrarna går på 

slingan 

Folkhälsostrategen tar med detta 
med fältsekreteraren och 
nattvandrarna 

Det är mörkt på 
slingan på kvällen 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ingen belysning 
på slingan närmast 
vägen, varför är 
det så?  

Sätta upp belysning Samhällsbyggnadsförvaltningen 

En del gropar i 
vägen 

Fylla i Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Adress: Gå-och cykelvägen vid Gamla kyrkogården 
Placering på kartan:3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Lamporna 
fungerar inte alltid 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Svag belysning  Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Fler soptunner på 
området 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Adress: Gång och cykelvägen vid Netto (vid Bangatan) 
 

 
 
 
Adress: Västra Spången (vägen mellan busshållsplatsen 
och hundgymnasiet) 

 
 
 
Adress: Ekholmsvägen 

 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Det är mörkt på 
gång och 
cykelvägen 

Sätta upp belysning Samhällsbyggnadsförvaltningen 

För få 
papperskorgar 

Sätta upp papperskorgar Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Mörkt för 
gymnasieelever 
som går mellan 
hundgymnasiet 
och 
busshållsplatsen 

Sätta upp belysning Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Det saknats 
belysning vid 
bänken 

Sätta belysning vid 

bänken 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


