2013-03-12

1 (4)

Johanna Morin
0413-626 97
Rådet för hälsa och trygghet

SaraSara Anderhov
Trygghetsvandring i Marieholm

Datum för genomförandet: 12 mars 2013
Tid: 18:00-20:00
Kallade: Fastighetsägare, föreningar, företagare, boende samt Närpolisen, Räddningstjänsten Syd,
Kommunalråden m. fl. Eslövs kommun.
Medverkande: Kommunalråden Cecilia Lind och Henrik Wöhlecke, Johanna Morin KLK
folkhälsostrateg, Matilda Svensson MoS entreprenadledare, Kristina Jönsson MoS trafikingenjör,
Åsa Mikkelsen KLK säkerhetsstrateg, Jörgen Larsson BoF chef för resursavdelningen, Karin
Nilsson BoF fältsekreterare, Julia Håkansson BoF fältsekreterare, Per Andersson praktikant från
Malmö högskola, Charlotte Wedelsbäck BoF rektor Marieskolan, Edina Hrustic BoF skolassistent
Marieskolan, två elever från åk 6 på Marieskolan, Mikael Karlsson polisen i Eslöv, Johan Nilsson
Räddningstjänstens Syd, Björn Nilsson Räddningstjänsten Syd, Stefan Nilsson Räddningstjänsten
Syd, Börje Landby Marieholm byaförening, Sven Månsson Marieholm byaförening, Jan Nilsson
boende Marieholm, Miroslav Hahn boende Marieholm.
Syfte med trygghetsvandringen

Syftet med trygghetsvandringarna är att göra iakttagelser, notera och förbättra de platser som känns
otrygga och tveksamma ur säkerhetssynpunkt. Genom att vara med på en trygghetsvandring skapas
förutsättningar för trygghet och trivsamma miljöer i närområdet.
Start

Trygghetsvandringen inleddes med samling på Marieskolan. Rektor presenterar kort Marieskolan
och till sin hjälp hade hon två elever som går i årskurs 6 på skolan. På Marieskolan går 170 elever i
åldern 6-12 år. På skolan finns 25 anställda. Efter årskurs 6 är Norrevångsskolan det naturliga valet.
Marieskolan har ett fint samarbete med biblioteket då läsning är ett prioriterat område för skolans
pedagogiska verksamhet. Vidare samarbeta pedagogisk personal med kuratorer och skolsköterskor.
Skolan arbeta med kooperativa metoder för att skapa en sammanhållning och möjlighet för alla
elever att lära känna varandra.
Elevinflytandet är viktigt på Marieskolan. Eleverna berätta om klassråd och elevrådsverksamheten.
Utvecklingssamtalen är elevledda vilket innebär att samtal förs utifrån elevens önskan och mål
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diskuteras utifrån elevens tycke i samförstånd med lärare och föräldrar. Vidare har man
månadsmöten på fritids, skolråd och bra samarbete med föreningar.
Vi beslutar att inte gå ut och vandrar utan istället förs en diskussion inomhus med hjälp av google
maps. Sven Månsson guida oss på kartan. Följande punkter diskuteras:
Skolområdet:
• Skolområdet är en samlingspunkt för byns ungdomar och området känns mörkt och lite
otryggt. Grillstugan på skolområdet är ett ställe där ungdomarna gärna håller till, krossat
glas är förekommande. Både fältsekreterare och polisen är medvetna om detta och tycker de
har överblick.
• Tidigare har det varit problem med skadegörelse i form av krossade fönster på
skolbyggnaderna. Rektor meddelar att det varit förskonade under senaste tiden.
• Sedan nyår är det vanligt förekommande med smällare och raketer, speciellt vid
grönområdet intill skolan.
Örat mot marken:
Åsa Mikkelsen, säkerhetsstrateg i Eslövs kommun berätta om samverkansorganet ”Örat mot
marken” som är en trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärd som skapades efter
skolbränderna som härjade i Eslövs kommun.
”Örat mot marken” är en samverkansgrupp där Eslövs kommun tillsammans med polis,
räddningstjänst och bevakningstjänst långsiktigt ska arbeta för att skapa ett tryggare Eslöv. Gruppen
träffas varje fredag och utbyter erfarenheter och diskuterar fram gemensamma åtgärder för att öka
tryggheten för Eslövs medborgare. I nätverket ingår arbetsledare från skolan och för verksamheter
med personal som är ute och rör på sig i kommunen på kvällar, nätter och helger, såsom hemvård
och socialtjänst, för att berätta om sina iakttagelser. Dessutom ingår personal från
fastighetsförvaltningen, gatukontor, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning och kommunens
egna bolag såsom renhållningsbolag och bostadsbolag. Representanter från polis, räddningstjänst
och bevakningsbolag deltar också varje vecka. Resultatet av gruppens arbete har blivit att hantering
av en rad incidenter har kortats väsentligt i kommunen. Mottot för gruppen är ”Tillsammans ser och
hör vi mycket mer än var och en för sig.”
Det finns värmekameror placerade runt Marieskolan, skulle de aktiveras skickas Securitas.
Barn och ungdomar:
• Macken i Marieholm är en samlingspunkt för ungdomar i byn. Boende påpekar att en del
barn som hänger där är väldigt unga och är ute sent på kvällarna. Det är ibland ett väldigt liv.
Skadegörelse av mackens kylar ledde till kostsam förstörelse. Polisen och fältsekreterare är
medvetna om att barn och unga håller till vid macken och håller området under uppsikt.
• En del skadegörelse och skrämsel av äldre har försigkommet då äldre har fått ägg kastade på
sina hus.
• Fritidsgården i Marieholm drivs av föräldrar och är öppen på onsdagskvällar.
• Idrottshallen hålls ej öppen på helger vilket är synd då det är en plats som barn och unga i
Marieholm skulle kunna nyttja även på helger.
Gator och trafik:
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Rondellen på Kvarngatan är under alla kritik. En översyn är nödvändig för att rondellen ska
ge den effekt som är tänkt, att hastighetens på Kvarngatan ska minska. Trafikingenjör tar
med sig synpunkterna på rondellen.
Tung trafik går fortsatt genom byn, långtradare från Kävlingevägen mot Ängelholm är det
största problemet.
Fortkörning på Kvarngatan i största allmänhet är ett problem.
Polisen hoppas på att kunna utöka trafikkontroller längs de mest utsatta gatorna.
Kvarngatan är dålig i skick, främst beroende på den tunga trafik som går där.
Torggatans trottoarer är i dålig proportion.

Belysning:
• Grusvägen som går mellan Bruksgatan och upp till Sibbarpsvägen tillhör Hälsans stig, dock
är den ej upplyst och kan inte brukas då det är mörkt.
• Ringparkens lekplats är dåligt upplyst. En diskussion förs kring ifall lekplatser ska vara
upplysta på kvällstid då den målgrupp som lekplatser främst vänder sig till (små barn) inte
är ute kvällstid.
• Belysningen på Stora torg är sönder (dubbellampan).
• Lampa vid krysset Stoppgatan/Teckomatorpsvägen fungerar ibland och ibland inte.
• Järnvägsövergången Lagmansgatan/Bruksgatan är väldigt dåligt upplyst när det är mörkt
och ingen trottoar att gå på.
• Matilda Svensson informerar om att lampronder görs fyra gånger per år i hela kommunen.
Följande information ges från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen gällande belysning på
offentlig plats:
Anmäl i första hand fel på belysning till Eslövs kommun via hemsidan, länken till vårt system för
att samla in synpunkter hittar du här:
https://eslov.siriusit.net/net/Public/etjanster/synpunkter
Du kan även ringa Medborgarcentrum och lämna dina synpunkter telefon: 0413 - 620 00
Vid felanmälan vill vi gärna att du uppger:
• vad är problemet, beskriv så mycket som möjligt. Till exempel helt släckt eller om lampan
blinkar
• adress där felet ska åtgärdas
• gärna stolpens/-arnas ID-nummer. Sitter på en vit skylt i ögonhöjd (två bokstäver + fyra
siffror).
• ditt namn (inte obligatoriskt)
• ditt telefonnummer (inte obligatoriskt)
Varje år få vi in cirka 400 anmälningar på trasig lampor, vi kan inte återkomma med bekräftelse till
alla anmälningar. Men om du lämnar namn och telefonnummer/e-postadress, har vi möjlighet att
kontakta dig för till exempel kompletterande information för att felet ska kunna åtgärdas.
Övriga synpunkter:
• Det har varit bränder i postlådor på Kvarngatan
• Skadegörelse på koloniområdet har förekommit
• Ankdammen är titt som tätt utsatt för skadegörelse och nedskräpning, bland annat kastas
bänkarna i vattnet
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Alla bibliotekarier är utrustade med överfallslarm ifall någon hotfull situation skulle uppstå.
Ett öde och eldhärjat hus beläget bakom biblioteket är ett ställe där barn ibland utmanar
varandra och klättrar i.
För äldre ungdomar finns det inte mycket utbud i Marieholm och kollektivtrafiken går ej
kvällstid från Eslöv till Marieholm.

Avslutning

Cecilia Lind tackade speciellt Charlotte Wedelsbäck och Edina Hrustic som ordnat med fika samt
alla närvarande för deras medverkan.

Sekreterare
Johanna Morin

