Trygghetsvandring

- för att skapa en bättre och tryggare
närmiljö

Vad är en trygghetsvandring?
Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare
kommun men också för att se hur invånarna använder och trivs i sin
närmiljö.
Därför behöver vi din lokalkännedom för du vet bäst vilka platser som
känns trygga eller otrygga. Till din hjälp finns den här foldern som ger
dig tips om hur du kan se din närmiljö ur ett trygghetsperspektiv.

Att tänka på innan:
•

Man kan samlas och vandra i grupp i både ljus
och mörker. Man ser olika saker och det är 		
spännande att se skillnaderna.

•

Ta med karta och anteckningsblock .

Gå på känslan
När man gör en trygghetsvandring är det viktigt att känna efter
ordentligt och att försöka minnas hur det känns att vistas ensam
på de olika platserna. Ta tid att fundera. Tala om känslorna med de
andra på vandringen. Hur och varför uppstår känslor av trygghet
och otrygghet? Hur är belysningen? Utelampor bör belysa en del av
omgivningen utefter vägen och inte blända.
Försök förstå ur barns, ungdomars, äldres och funktionshindrades
synvinklar. Finns det skillnader mellan kvinnors och mäns
upplevelser? Dra nytta av det!

Checklista
När du undersöker och funderar över miljön där du bor kan det vara
bra att sortera frågorna i olika perspektiv.

1. Det mänskliga livet
Var finns de goda mötesplatserna? Varför är dessa platser bra och hur
kan man förändra mindre bra ställen?
2. Bebyggelsens och olika anläggningars utformning
Skymmande murar, entréers utformning, fönsters placering,
belysning och busskurer. Är det enkelt att ta sig fram även med
hjälpmedel? Vilka platser är väl utformade?

Frågeställningar
Fundera över följande frågor under din
vandring. Anteckna om du hittar något du vill
lyfta fram.
Att titta på hela området
•
•
•
•
•
•

Var behöver grönskan gallras för att sikten skall bli bättre?
Var behövs mer grönska för att höja trivseln?
Var behövs fler övergångsställen eller gångbanor?
Var behöver belysningen bli förbättrad/förändrad?
Var behöver markbeläggningen, trappor och räcken lagas eller
förändras?
Kan människor med funktionshinder ta sig fram?

Skötsel och underhåll
Finns det skräp, skymmande buskar, sly eller trasiga lampor, bänkar och
lekredskap? Tekniska kontoret ansvarar för gator, vägar och parker i
Essunga kommun. Det finns regler för hur växter ska planteras och skötas;
läs mer om detta i foldern Riktlinjer för fri sikt som finns att hämta på www.
essunga.se/teknisk-service.aspx.
Om du till exempel ser en trasig gatlampa ska du göra en felanmälan till
Tekniska kontoret genom att ringa Essunga kommun vardagar 08.00 16.00 på 0512-570 00.

•
•
•
•
•

Var behövs det fler parkbänkar och papperskorgar?
Hundbajs? Kattkiss?
Var behövs bättre skötsel? Var finns skadegörelse?
Är det lätt att hitta i området? Behövs det kartor och skyltar?
Vad är fult – vad är vackert? Utsmyckning?

Gång och cykelvägar
•
•
•
•

Går gång- eller cykelvägarna i närheten av bostadshus och
bilvägar eller i parkområdet?
Finns det bostadsfönster eller befolkade
		
verksamheter nära gångvägarna?
Vilka gångstråk är viktigast och behöver mest förbättringar?
Hur är det på vintern?

Att tänka på vid entréer
•
•

Är sikten fri eller finns det dolda hörn, vrår, prång
eller skymmande buskage?
Är entréerna till bostäderna eller verksamheterna belysta så
att man hittar dit? Ser man lås, porttelefoner eller 		
namnskyltar?

Hållplatser
•
•
•

Hur är sikten vid busshållplatser? Regnskydd?
Belysning?
Finns det bostadsfönster eller biltrafikanter som
har uppsikt över hållplatserna?
Hur tar man sig till hållplatsen – är gångvägarna
bra?

Parkeringsplatser
•
•
•

Hur är områdets parkeringsplatser utformade?
Finns det bostadsfönster eller arbetsplatser som har överblick
över parkeringsplatserna – eller ligger de utom synhåll?
Finns det skymmande murar, buskar eller byggnader?

Torget
•

•
•
•
•

Finns det platser på eller kring torget som är dolda och
otrygga? Mörka baksidor? Lastbryggor, nischer och prång som
man måste passera?
Finns det bostäder i anslutning till 		
torget?
Är torget vackert och välskött så att 		
man kan känna sig stolt över det?
Finns det trivsamma mötesplatser
på torget?
Finns det platser på torget där man känner sig
otrygg?

Områden vid skolor, kontor, industri och vårdcentral
•
•
•

Är sikten fri eller finns det dolda hörn, vrår, prång, eller 		
skymmande buskage?
Finns det stängsel, staket eller andra spärrar som hindrar 		
framkomligheten?
Är området ödsligt och tomt vissa delar av dygnet? Vad skulle
man kunna göra åt det?

Gator och biltrafik
•

Finns det trottoarer och säkra övergångsställen?

•
•

Finns det partier mellan bebyggelsen, som är ödsliga och där
sikten är skymd av exempelvis träd och buskar?
Är gatubelysningen tillräcklig och jämn eller
bländar den? Är det svårt att se mötande människor?

Hur ni går vidare?
Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter och vårt
samhälle genom att lämna synpunkter! Vi ser synpunkter som ett
verktyg i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.
På www.essunga.se/synpunktshantering.aspx kan du fylla i ett
webbformulär för att lämna din synpunkter eller ladda ner en
blankett och skicka in den till Essunga kommun.
Felanmälan på gator, vatten, avlopp ska göras till
Essunga kommun vardagar 08.00 - 16.00 till växeln
0512-570 00. Observera att dessa anmälningar inte
ska lämnas till synpunktshanteringen.

Att tänka på där jag bor:

- Trygghetsvandringar bidrar till att
fler påverkar arbetet för tryggare
och vackrare utemiljöer.
- Trygghetsvandringar gör att
människor kommer samman och
diskuterar viktiga frågor.
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