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Deltagarna från kommunen var: 

Carina Zachau, Kommunalråd 
Johanna Häggberg, Folkhälsostrateg 
Weronica Sandgren, Fältsekreterare 
Kattis Berglund, Fältfritidsledare 
Didrik Weber, Stadsarkitekt 
 
Deltagarna från Beringskolan var: 

Elevrådet mellan höst 2014-vår 2015 
Lena Nilsson 
 
 
 
För mer information kontakta 
Johanna Häggberg, Folkhälsostrateg 
johanna.haggberg@orkelljunga.se 
växel 0435 55000 
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Inledning 

Trygghetsvandringen med Beringskolan 2015-04-22 
Trygghetsvandringen utgick från skolresturangen Gyllet och enligt pilarnas 
riktning. Siffrorna markerar vilka platser som kändes otryggt och längre ner i 
rapporten stor det varför och förslagen på åtgärderna som kom upp under 
vandringen. Längst bak finns det en karta till och den visar ett förslag på väg 
som eleverna kan gå till idrottshallen, estetiska och simhallen för att inte känna 
sig otrygg. Den 10 juni är det planerad en uppföljning av trygghetsvandringen 
och detta möte kommer att ske i Örkelljunga kommuns kommunhus mellan 
08.40-10.00. Inbjudna är eleverna från elevrådet och Lena Nilsson. 
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Adress: Kapprummet Gyllet 
Placering på kartan: 1 

 

 

Adress: Bakom Gymnasiebyggnaden 

Placering: 2 

 
 
 
 
 
 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Äldre elever som köar 
till maten för tidigt kan 
kännas otryggt. 

  

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Känns obehagligt 

när eleverna går 

förbi. De äldre 

eleverna säger 

taskiga saker och 

står och röker vid 

det gula huset. 

Eleverna får gå den nya 

vägen. 

Eleverna får gå den nya vägen 

och känna hur det känns. Vid 

uppföljningen diskuterar vi 

vidare om detta fungerade. 

Det bruna paviljonger kommer 

att tas bort under sommaren 

2015. 
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Adress: Infarten till Gästgivaregatan 

Placering på kartan: 3 

 

 

 
 

 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Att gå förbi 
värmebänken 
känns otryggt då 
det sitter äldre 
personer där. 
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Adress: Nedan för Terrassen 

Placering på kartan: 4 

 

Adress: Terrassen 

Placering på kartan: 5 

 

 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
På värme 
bänkarna sitter 
det personer 
som gör att det 
känns otryggt 
att gå förbi när 
eleverna ska till 
Centrumhuset. 

Att gå en annan väg för att 
inte behöva gå förbi dem.           
Är de väldigt bråkiga höra 
av sig till Carina Z så hon 
kan prata med Polisen. 

Eleverna får gå den nya vägen 
och känna hur det känns. Vid 
uppföljningen diskuterar vi 
vidare om detta fungerade. 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Går eleverna över 
Terrassen till 
Centrumhuset kan 
det vara mycket 
trafik i vägen. 

Går det den nya vägen till 
Fritids undviker de 
trafiken. 

Eleverna får gå den nya vägen och 
känna hur det känns. Vid 
uppföljningen diskuterar vi vidare 
om detta fungerade. 



Protokoll  
Trygghetsvandring med 
Beringskolan 

2015-04-22 
 

5 
 

 

Adress: Dalen 

Placering på kartan: 6 

 
 

 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
På bänkarna 
framför scenen 
förekommer det 
ibland 
glasskärvor. 

Eleverna får e-post 

adressen för felanmälan 

av Lena. Maila och 

någon från Gata Park 

kommer och plockar bort 

det. 

Vid uppföljningen diskuterar vi 
vidare om detta fungerade. 
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Adress: Scenen där Rock i dalen är 

Placering på kartan: 7 

 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Det är 
klotter  

Är det något som  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
kan göra något åt? 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Det 
förekommer 
att stora 
barn står 
här och 
röker detta 
känns 
otryggt. 
 

 Bänken och soptunnan som är 
mittemot scenen kommer att tas 
bort. 
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Adress: Kapprummet textilslöjd 

Placering på kartan: 8 

 

 
 

Adress: Kungsgatan 
Placering på kartan:9 

 

 
 

Adress: Utan för simhallen 

Placering på kartan: 10 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Äldre elever vistas 
där. Detta känns 
otryggt. 

  

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Här står stora barn 
och röker. Detta 
känns otryggt. 

När eleverna ska gå till 
simhallen och 
idrottshallen går de på 
Kungsgatan. 

Eleverna får gå den nya vägen 
och känna hur det känns. Vid 
uppföljningen diskuterar vi 
vidare om detta fungerade. 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Bilarna kör för 
fort, detta känns 
otryggt och vissa 
barn får inte gå 
har för sina 
föräldrar. 

 Vi kan sätta fartmätaren. Vi gör 
detta till hösten när skolan startat 
igen. Dock hjälper inte detta, utan 
kommunen måste trycka på polisen 
om tätare fartkontroller. Ett 
underlag från vår hastighetsmätning 
kan skickas till polisen.  
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Adress: Nya Kyrkogården 

Placering: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress: Skogen bakom Lillhalen 

Placering: 12 
 

 
 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Här står stora barn 
och röker. Detta 
känns otryggt. 

När eleverna ska gå till 
simhallen och 
idrottshallen går på 
Kungsgatan. 

Eleverna får gå den nya vägen 
och känna hur det känns. Vid 
uppföljningen diskuterar vi 
vidare om detta fungerade. 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Här står stora barn 
och röker. Detta 
känns otryggt. 

När eleverna ska gå till 
simhallen och 
idrottshallen går på 
Kungsgatan. 

Eleverna får gå den nya vägen 
och känna hur det känns. Vid 
uppföljningen diskuterar vi 
vidare om detta fungerade. 
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Adress: Hökullen 
 

 
 

Adress: Vid trafikljusen 
 
 

 

 Adress: Skateparken 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Området känns 

otryggt och bilar 

kör snabbt. 

Vid nästa 
trygghetsvandring i 
Örkelljunga kommer 
kommunen att gå i detta 
område. De barn som är 
med i elevrådet och bor i 
området är välkomna att 
gå med när det är dags. 

Kommunrådet och 
Folkhälsostrategen 

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Vid trafikljusen 
finns det bilar som 
kör mot rött ljus 

  

Problem Förslag till åtgärd Ansvarig/åtgärd 
Känns otryggt när 
de större barnen är 
där. 

Fältsekreteraren och 
Fritidsfältledaren tar de 
upp detta med polisen. 

De har tagit med det till polisen 
och när de är ute onsdagar och 
varannan fredag 18-22 går de 
förbi parken regelbundet. 
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Alternativa vägar enligt protokollet 

Till Centrumhuset  
Till estetiska, idrottshall och simhall 
 

 
 
 


