Trygghetsvandring i centrala Härnösand 19 november 2012

Trygghetsvandring i centrala Härnösand
Tid och plats:
Måndag den 19 november 2012 klockan 16.30- 18.00
Närvarande:
Representanter från arbetsgruppen Rådet för trygghet och hälsa
Med anledning av tidigare beslut från RTH att trygghetsvandringar ska göras i Härnösands kommun, samlades arbetsgruppen för en så kallad ”provvandring”
på Rådhuset. Inför vandringen hade karta och checklistor skickats ut till deltagarna. Bengt Randevåg polisen gick igenom statistik över det tänkta området
bland annat över misshandel och stöld. Efter en halvtimmes fika och information vandrade vi ut i kvällen.
Syftet med vandringen var att prova på en vandring, lokalisera vilka intressenter som behöver vara med men framför allt titta på områden med
”trygghetsglasögon”. Nästa steg är att ta reda på vilka områden som våra medborgare i kommunen anser som otrygga och där kanske en trygghetsvandring
behöver göras.
På kartan som följer ser du slingan för trygghetsvandringen. Siffrorna visar platser där önskemål om åtgärder uttrycktes. I tabellen som följer presenteras
förslag till åtgärder samt vem som är ansvarig för att genomföra dessa.

Plats
1. Storgatan 33

2. Rådhuset

Problem
Mörkt hörn vid Storgatan

Hög växtlighet där
Rådhuset gränsar mot
Prismaingång

Förslag på åtgärd
Fasadbelysning
Rikta spottar som finns
vid trappan mot Prisma
(och som nu är riktade
mot träd) mot Storgatan
33

Fastighetsägaren

Rensa ur buskar

Trädgårdsanläggningar

3. Korsningen Köpmangatan/ Spottar och lampor ej
Nybrogatan
tända

4. Övergångsställe korsning
Nybrogatan/
Skeppsbron

Farlig korsning för
fotgängare/cyklister när
man ska svänga från
Nybrogatan mot
Skeppsbron
Trafikproblem

5. Fasaden Skeppsbron
nedanför systembolaget

Lampor som inte lyser

Ansvarig/Resultat

Samhällsförvaltning

Fastighetsägaren

Se över hela
trafiksituationen i
korsningen

Samhällsförvaltning
Polis

Fastighetsägaren

6. Från parkering Skeppsbron
upp mot torget.

7. Konstverket Evolution

Buskage och väldigt
mörkt. Används ofta som
toalett

Ta bort buskar( plantera
istället blommor i urna )
samt mer ljus

Inga lampor eller spottar
som lyser

Samhällsförvaltning

Samhällsförvaltning

8. Trappan mellan
Konsthallen och
landshövdingen ned mot
kanalen

Mörkt, inga lampor
mångas buskar
Väldigt otryggt.
Används som toalett och
är ett ställe att langa
droger på.

Rensa bort en del
buskar och belysning i
området

Samhällsförvaltning

9. Västra Kyrkogatan upp mot
kyrkan

Mörkt

Starkare lampor

Samhällsförvaltning

10. Prismaingången mot
Rådhuset

Trasigt lysrör.
Prismaskylten inget ljus,
Allmänt: inte inbjudande
med trasig mosaik på
stolpar
Allmän toalett

Byta lampor
Snygga till ev. bygga in
entrén

Fler lampor och spottar som inte var tända
Team Sportia
Uttagsautomat Swedbank
SEB automaten

Hemköp
Uttagsautomat Nordea, tomma lokaler (f.d. Intersport)
Mot Com Hem förbi f.d. Amadeus

Positiva iakttagelser
Trevligt med Ljuslyktor utanför entréer
Bra med ”sopkorgar” dessutom snygga (kan kanske spridas ut).

Planerade förändringar/åtgärder
Ny ljuslåda Prismahuset runt hörnet mot torget (fastighetsägaren)
Ny belysning i träden till advent.

Fastighetsägaren

