Summering av trygghetsvandringar 2019
I slutet av september anordnade BRÅ- och folkhälsorådet trygghetsvandringar i Harmånger och
Hassela.
Det var god uppslutning från medborgarna, föreningar, hyresgästförening samt Nordanstigs bostäder
där alla hade värdefull information om brister risker på orterna.
Vi samlades först för information från rådet och dialog om vilka platser som skulle ses över under
vandringen på respektive ort.
Trygghetsundersökningen 2019 visar på att Nordanstigs kommun är en trygg kommun att leva och bo
i. Polisen redogjorde brottsstatistiken för Harmånger där det i dagsläget 2019 kommit in 145 anmälda
brott, därav tillgreppsbrott, trafikbrott, våldsbrott, skadegörelsebrott och narkotikabrott. För Hassela, i
dagsläget 2019 kommit in 73 anmälda brott, därav bland annat 23 tillgreppsbrott, trafikbrott, 12
våldsbrott och 2 skadegörelsebrott där.
De brister/risker som togs upp under kvällarna var bland annat belysningsproblem vid ny gångväg och
efter tungt trafikerad väg, olåsta sopkärl som placerats för nära byggnad vid förskola/skola,
vandaliserad turistinformations bod vid trafikplats, avsaknad av övergångsställe på trafikerad väg efter
ny beläggning av asfalt. Utdömd lekutrustning på Artur Engbergs skolgård som inte ännu plockats
bort men åtgärd är beställd av NBAB. Planering av skolgården och ersätta utdömd utrustning kommer
att ske under 2020.
Teknik- och miljöhandläggare informerade om belysningsproblematiken i vår kommun där kommunen
ansvarar för 2700 gatubelysningspunkter runt om i kommunen. Drift och underhåll sköts av Vattenfall
Services Nordic AB. Felanmälan av vägbelysning görs på kommunens webbsida i ett formulär.
https://nordanstig.se/startsida/sidor/trafik-och-infrastruktur/vagar/vagbelysning/rapportera-fel-pavagbelysning.html
Just nu pågår ett pilotprojekt av trafikverket där man ser över belysning i glesbygden i hela Sverige. I
länken nedan finns mer information om det projektet.
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/driftochunderhall/vagbelysning.13588.h
tml
Medborgare kan påverka genom att skiva på trafikverkets webbplats
https://www.trafikverket.se/tjanster/Anmal-skador-och-brister/ för att anmäla skador och brister.
De större allmänna vägarna i kommunen ansvarar Trafikverket för och de övriga vägarna i kommunen,
både inom och utanför tätbebyggda områden, ansvarar vägföreningar eller vägsamfälligheter för.
Genom det ideella arbete och medborgarnas gemenskap med ett stort engagemang i bygden är en stor
bidragande orsak till att Nordanstigs är en trygg kommun att leva och bo i.

Bild 1. Från gångvägen ”Mellan broarna” i Harmånger som möjliggjorts av Harmångers IF, Kalahari,
veteranmoped klubben och det har finansierats med bidrag de sökt från jordbruksverket, kommunen
och sponsring från företag.
Bild 2. Bristfällig belysning
Bild 3. Olåsta sopkärl och brännbart material placerade för nära byggnad.

