Trygghetsvandring i Härnösand 9 november 2015

Trygghetsvandring Härnösands Central
Tid och plats:
Måndag den 9 november 2015 klockan 16.00 - 17.30
Närvarande:
På vandringen deltog Linda Stiernberg och Mathias Rönnqvist från samhällsförvaltningen, Andreas Dalbom från polisen, Helene Forsberg, Karin Erlander,
Lars Johansson, Eva Claesson från arbetsgruppen RTH.
Syftet med vandringen är att titta på områden med ”trygghetsglasögon”.
Vi samlades på rådhuset för att gå igenom vandringen och ta del av statistik från polisen om antal brott i området.
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

PROBLEM

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD

ANSVARIG

Buskage vid Mac Donalds

Höga buskar

Ta ner buskar till
lämplig höjd

Skylt Mac Donalds

Släckt skylt

Tända upp

Parkering mellan
Hamnkrogen och
Nybrogatan

Mörkt på kvällar
Inga lampor

Sätta ut någon form av
belysning

Härnösandshus

Byta lampor

Härnösandshus

ÅTGÄRD

1.
Kommunen äger marken. Teknikgruppen
Marken ingår i
tar upp frågan
parkentreprenaden.
med Svensk
Markservice
AB.

Mac Donalds

Skicka
Trygghetsvandring

2.
Skicka
trygghetsBiten närmast
vandring för
“grönytan” tillhör privat kännedom
företag Årstaberg
Fastighet AB.

3.
Vid gångväg från
Hamnkrogen

Trasig lampa

Skicka för
kännedom

PLATS

PROBLEM

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD

ANSVARIG

Mörkt, ingen belysning

Någon form av lampor Härnösandshus

ÅTGÄRD

4.
Parkering utanför Spiran

Skicka för
kännedom

5.
Snygga till efter
perrongen

Teknikgruppen
tar upp frågan
med Svensk
Markservice
AB.

Gångväg från perrong på
sidan av Ica Maxi mot
Murberget

Nedskräpat

Gångbro över viadukt,
bägge sidor

Belysning på räckena
är inte tända

Ligger på kommunens Teknikgruppen
mark – sköts av HEMAB? kontaktar rätt
entreprenör.

Gångväg mot Murberget

Trasigt staket, genväg
över spåret

Kommunen eller
Trafikverket

Härnösands kommun.
Ingår i
parkentreprenaden.

6.
Teknikgruppen
tar upp frågan
och kollar upp
vem som är
ansvarig.

7.

Gångväg från Murberget
mot Härnösands Central

Mörkt och inga lampor

Någon form av
belysning behövs

Härnösands kommun.

Buskage vid Lidl.

Höga buskar

Hålla höjden nere

Härnösands kommun.
Ingår i
parkentreprenaden.

Teknikgruppen
tar upp frågan
inom
samhällsförval
tningen som
förslag på
kommande
investering.
Ingen tidsplan
på åtgärd.

8.

Positiva iakttagelser
Många problem från föregående vandringar är åtgärdade

Teknikgruppen
tar upp frågan
med Svensk
Markservice
AB.

