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Bakgrund  
Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska under hösten 2017 tillsammans med 
kommunpolisen genomföra två stycken trygghetsvandringen, som en del i det 
samverkansavtal som tecknats mellan Sölvesborgs kommun och Polismyndigheten. 
 
Den 23 november 2017 genomfördes en trygghetsvandring i området runt Hjortakroken, 
Kanehalls förskola och nya Tivoli. 
 
Inför en trygghetsvandring bjöds flera olika aktörer in inkluderat boende i området, 
fastighetsägare samt kommunala verksamheter som berörs i området. 
 
 
Genomförande  
 
Inför trygghetsvandringen valdes ett avgränsat område ut med fokus på gc-vägar i 
området. 
 
Det utvalda stråket för trygghetsvandringen utgick från huvudentrén till Hjortakrokens 
skola – runt fastigheten där förskoleklassen finns – längs gång- och cykelväg mot 
Kanehalls förskola och den nya förskolepaviljongen, Skogen – förbi Kanehall och ner 
under gångtunneln– upp till gång- och cykelstråket längs Blekingevägen – över 
gångpassagen till servicehuset Skutan – vidare längs gc-vägen till gångpassagen vid 
Elgruppen – över till Nya Tivoliområdet via Aplakärrsvägen – in på gc-vägen mellan de 
olika ”Stigarna” och tillbaka ut via Nyponstigen – över Sölvesborgshems parkering längs 
Hjortakroksvägen och tillbaka till skolan igen.  
     
Deltagare vid trygghetsvandringen var representanter från lokala Brå, Polisen, boende i 
området samt fastighetsägare som berörs i området. 
 
Trygghetsvandringen ägde rum mellan klockan 15.00 och 18.00 ca och genomfördes en 
gång i dagsljus och en gång i mörker. Innan vandringen fick alla deltagare en checklista 
med aspekter att tänka på under bedömningen samt en karta över området. Under 
vandringen noterades iakttagelser av närområdet, både positiva och negativa, och efter 
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varje vandring diskuterades olika intryck och 
upplevelser. 
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Förslag på åtgärder  - ska sen ses över av ansvariga för att se vad som är 
möjligt/rimligt. 

 
 
Område Problem  Förslag till åtgärd Kommentar Bild 
1. Hjortakroken, generellt Avsaknad av 

hundbajslatriner. 
Påsar slängs vid 
sidan av gc-väg 
 
Saknar bänkar längs 
gångstigarna. 

Sätta upp fler 
soptunnor för 
hundbajs? 
 
 
Möjligt att sätta upp 
lyktsstolpsbänkar? 

Kolla med tekniska 
avdelningen 
 
 
 
Ev flytta ngn 
befintlig till 
lämpligare plats  

2. Hjortakroksskolan och 
Kanehalls förskola - 
parkeringar                   

Mycket trafik till och 
från skolorna på 
morgon och 
eftermiddag. 

Skulle man kunna 
anlägga 
genomfartsväg så att 
man kör ut via 
Kanehall när man 
lämnat på 
Hjortakroken? 

Ej lämpligt i nuläget 
att anlägga väg 
mellan skolan och 
Kanehall med tanke 
på ökad trafik längs 
förskole- och 
skolområde. Ev titta 
på det igen när 
Vitahallsslätten 
exploateras. 
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3. Asfalterad gång- och 
cykelväg från 
Hjortakroksskolan bort 
mot Kanehalls förskola och 
förskolepaviljongen 
Skogen 

Flera trasiga och 
släckta lampor. På 
vägen in mot 
bostadsrättsområdet 
ägs lamporna av en 
samfällighet – tänds 
ej då de sparkas 
sönder direkt. 
 
Mycket sly och 
buskage in mot gc-
vägar. Blir mörkt och 
otryggt. När det är 
löv/blad på träden tar 
det bort del av ljuset 
från belysningen 
 
 

Byta ut mot starkare 
belysning efter hand. 
Finns nya armaturer 
med sidobelysning. 
 
 
 
 
 
Röja upp i 
grönområdet runt 
Hjortakroken/Kaneha
ll rent generellt 

Längs kommunens 
gc-vägar byts 
belysningen ut 
efterhand mot bättre, 
tryggare, 
energisnålare och 
miljövänligare 
lampor. 
 
Finns förslag från 
parkavdelningen att 
gallra ur skogen som 
går parallellt 
med/mellan 
Blekingevägen och 
cykelvägen. 
Sido- och 
höjdröjning vid gc-
väg sker 
kontinuerligt. 
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Område Problem  Förslag till åtgärd Kommentar Bild 
4. Gångtunneln under 

Blekingevägen (gamla 
E22:an) 

För mörkt i 
anslutning till 
tunneln på kvällstid.  
 
Klotter, igensatta 
lampor. Ofta igensatt 
avlopp, halkigt och 
blött. 

Starkare belysning.  
 
 
 
Se över avrinning. 
 
 

Belysningen som 
byttes ut för 3 år sen 
är tillräcklig.  
 
Försöka sopa oftare 
vid lövfällning för att 
slippa igensatt 
avlopp. 
 

 
5. Från tunnel upp till 

avgränsat gc-stråk utmed 
Blekingevägen (gamla 
E22:an) 

Saknas belysning.  Komplettera med 
ytterligare belysning?  

Kompletteras med 1 
ljuspunkt 
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6. Gång-/cykelstråk längs 
Blekingevägen 

Uppfattas som smal 
och trång när 
cyklister kommer 

Kan man bredda? 
Går det att markera 
fält för gående och 
fält för cykel? 

Ingen breddning av 
gång-/cykelstråket är 
aktuell och 
nuvarande 
avgränsning kan ej 
markeras upp då den 
är för smal. 

 
7. Gångpassage vid 

Munkvägen  
Gående och cyklister 
är svåra att se när 
man kommer som 
bilist vid övergången. 
Många går/cyklar 
bara rakt ut. 

Informera på 
hemsida och fb om 
skillnad mellan 
gångpassage och 
övergångsställe. 
 
 
 
Sätta upp 
”gåendeskylt”? 
 
 
Bättre belysning mot 
passagen? 
 
 
 
 

Kommunikationsavd
elningen får lägga ut 
information på 
hemsida ang 
skillnader mellan 
övergångsställe och 
gångpassage. 
 
Gångskyltar är ej 
godkända av 
Trafikverket  
 
Ny belysningspunkt 
uppsatt efter 
vandringen.  
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Område Problem  Förslag till åtgärd Kommentar Bild 
8. Gångpassage vid 

Elgruppen 
(Hjortakroksvägen) 

Samma problem som 
vid Munkvägen. Folk 
tror det är 
övergångsställe och 
går rakt ut. Många 
barn passerar nerifrån 
Gamla Tivoli och 
upp till skolan. 
 

Informera om 
skillnad på hemsida 
och facebooksida. 
 
 

Grinden skyms 
bakom elskåpet, ska 
flyttas fram för att de 
som stannar vid den 
ska se kommande 
trafik. 

 
9. Nya Tivoli – 

Aplakärrsvägen, skarp 
kurva 

Mitt i kurvan 
kommer en gångstig 
upp och folk kommer 
upp när bilister gasar 
till bort mot kurvan. 
Har varit bilar som 
kört av. Bilister genar 
ofta i kurvan. 
 
Enda tillfartsvägen 
upp på Nya Tivolis 
baksida och till 
baseballplanen.  

Göra en riktig gc-väg 
ut från Rådjursstigen 
och som ansluter till 
gamla Tivoli för att 
slippa stigen mitt i 
kurvan. 

Tekniska avdelningen 
utreder möjlighet att 
anlägga gc-väg med 
tre belysningspunkter 
mellan Rådjursstigen 
och Gamla Tivoli 
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Område Problem  Förslag till åtgärd Kommentar Bild 
10. Gc-väg tvärs igenom Nya 

Tivoli 
Mycket sly runt 
vägen. 
 
 
Sugga flyttad 
Slånbärsstigen och 
Rådjursstigen – kör 
bilar rakt över gc-
vägen 

Rensa upp 
 
  
 
 

Extra röjning beställd 
 
 
Suggan är flyttad i 
samband med jobb 
och kommer ej flyttas 
tillbaka av 
parkavdelningen 
förrän efter 
snöröjning och 
halkbekämpning. 

 
11. Sölvesborgshems 

parkering längs 
Hjortakroksvägen 

Skymd insyn gör att 
det är lätt att t ex 
slanga bensin eller 
göra åverkan på bilar 
som står där. Inga 
fönster från 
fastigheterna ut mot 
parkeringen. 
 
Lamporna ger ej 
fullgott ljus när det är 
lövat. 

Ta bort en del träd 
och ta bort buskar 
och ersätt med 
marktäckande 
växter, lågväxande 
och taggiga. 
 
 
 
 
 
 

Denna yta ligger på 
kommunens mark. Ta 
bort buskage och 
spara de flesta träden, 
hålla buskaget 
nerklippt. Ev glesa ur 
el gräva bort en del 
av de större buskarna. 
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Trasig lampa vid 
sista infarten till 
5:ans parkering. 
 
Bilvrak – finns ett 
tiotal som stått för 
länge. 
 
Möbler intill 
väggar/källargångar – 
dödsfaror om det 
antänds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sölvesborgshems 
VD uppmanar till 
civilkurage – säg till 
när någon gör fel. 
 

 
Åtgärdas om ej 
åtgärdat 
 
 
Flyttning beställd av 
ett antal fordon. 
 

 

 
 

Område Problem  Förslag till åtgärd Kommentar Bild 
12. Trappa i hörnet på 

Sölvesborgshems 
parkering 

Trätrappa för att ta 
sig upp från 
parkering till gc-väg 
är trasig 
 
 
 
 

Åtgärda trappa och 
räcke 

Denna yta ligger på 
kommunens mark. 
Trappan tas bort 
permanent. 

 
13. Grillplatser – bakom 

skolan och på Kanehall 
Mycket liv framför 
allt på sommaren.  

 Svårt att göra något 
åt, men bilspärr är på 
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plats för att i alla fall 
förhindra biltrafik 
fram till grillplatserna 



          
      
   
 Sid 13 (13) 
 

Sida 13 av 13 
 

 
 
 

Hur går vi vidare? 
Lokalt BRÅ – Presentation 
Presentera vad vi kommit fram till på lokala BRÅ: sammanträde. 
 
Sammanställning till berörda förvaltning 
Skicka sammanställning från lokala BRÅ till berörda förvaltningar, där ett förslag på 
prioriterade åtgärder presenteras. 
 
Uppföljning med berörda 
Skicka sammanställning och kommande uppföljning till de som var med och vandrade 
och som framfört önskemål om att få informationen. 

 
Skrivelse till Kommunstyrelsen 
Åtgärder som ej genomförts inom 6 månader sammanställs och lyfts på 
Kommunstyrelsen sammanträde. Sammanställningen ska innehålla en 
kostnadsberäkning för de insatser som ännu inte åtgärdats samt förslag till beslut om hur 
dessa åtgärder ska behandlas. 
 
 
 


