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Sammanställning av åtgärder efter besök på plats

Gärsnäs, trygghetsvändring 161109
Tillsammans med tjänstemän från gata-/parkenheten samt planenheten i Simrishamns
kommun, polis, säkerhetssamordnare och medborgare vandrade man tillsammans en på
förväg planerad runda i Gärsnäs. Detta skedde kvällen den 9 november 2016 och hade fokus
på otryggheter i den offentliga miljön. Rundan baserades på data från allmänheten som
inlämnats via det interaktiva trygghetsverktyget som låg uppe för indata under ett par veckor
innan vandringen. Nedan presenteras de platser vi besökte samt de eventuella åtgärder som
man skulle se var möjliga på plats.
1. Vandringen började på torget samt stationsområdet i Gärsnäs. Man konstaterade att själva
gräsytan inte var upplyst, men omkringliggande gator var, och det är tillräckligt. Gör man i
framtiden om torgytan så ser man även över belysningen. Dessutom kommer man att förbättra
belysningen i samband med ombyggnaden av Storgatan i och med att det kommer ett
mötesspår inom spårområdet som omöjliggör gång- och cykelbana på Storgatans södra sida.
Åtgärd: Belysningen ses över på Storgatan i och med ombyggnationen.
Ansvar: Gata/park.
2. Nästa plats var kiosken samt gatorna Tvärgatan/Östra Hantverksgatan där det inkom
synpunkter om tillhåll för ungdomar, buskörning med epa-traktorer samt vandalisering.
Polisen rapporterar att de inte fått in något extra på dessa platser.
Åtgärd: Tillsyn
Ansvar: Polis
3. Hantverksparken. En väldigt mörk plats med endast ett par ljuskällor. Gångbanorna är
smala och leriga.
Åtgärd: Hantverksparken är ett investeringsprojekt och kommer ses över. Gångytorna ses
över redan nu.
Ansvar: Gata/park.
4. Återvinningsstationen ansågs enligt medborgare vara dåligt belyst. Nya lampor fanns på
plats och gav redan en bättre upplyst känsla på plats.
Åtgärd: Ena lampan vinklas något mot själva återvinningskärlen för att än bättre lysa upp
platsen.
Ansvar: Gata/park.
5. Lekplatsen vid Västergatan. En lekplats där det växer ganska mycket buskage mellan
lekplatsen och intilliggande gata.
Åtgärd: Eventuell beskärning av buskaget.
Ansvar: Gata/park.
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Övrig plats på rundan
Hundrastgård i närheten av återvinningsstationen. Ingen belysning.
Åtgärd: Ser över möjligheten att belysa platsen med närvarostyrd belysning.
Ansvar: Gata/park.

Stort tack för er medverkan vid denna trygghetsvandring!
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