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Kommunkansliet

Minnesanteckningar från
trygghetsvandring
Dag:

2019-11-13

Tid:

kl. 18.30 – 20.45

Plats: Mörrum, tätort

Närvarande
Annika Westerlund, ordförande BRÅ, ledamot kommunstyrelsen
Katrin Johansson, vice ordförande teknik- och fritidsnämnden
Ulla Sandgren, ordförande nämnden för arbete och välfärd
Charlott Lorentzen, ledamot kommunstyrelsen och ungdomsrådet
Leif Gummesson, ledamot kulturnämnden
Eva Johansson, kommunala pensionärsrådet
Adina Nilsson, kommunala rådet för funktionsnedsatta
Johannes Conradsson, kommunala ungdomsrådet
Elisar Albuhaisi, kommunala ungdomsrådet
Samuel Stenfelt, kommunala ungdomsrådet
Kenneth Jensen, förbundschef, Räddningstjänsten Västra Blekinge
Mats Hadartz, säkerhetschef
Sara-Marie Rännbäck, parkingenjör
Jonna Bengtsson, fältsekreterare
Peter Parnfelt, fritidsgårdsföreståndare Norrevång
Malin Bergquist, fritidsledare Norrevång
Anna Sunnetoft, trygghetssamordnare
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Inledning
Trygghetsvandringen inleds med ett förmöte i cafeterian i Norrevångskolan
där rutten för vandringen läggs upp.
Under punkterna nedan presenteras det som framkom vid vandringen i
Mörrums tätort.

1. Norrevångskolan
Skolgården är belyst närmast skolan. Längre bort, vid planerna för fotboll och
innebandy, är det väldigt mörkt. Planerna är belysta när de används. Det
finns en plan för belysning även av de mindre planerna som ligger närmre
skolan.
Cyklar och mopeder behöver numera parkeras inne på skolgården på grund
av skadegörelse. Personalen har önskemål om cykelskjul på gräsytan vid
skogsdungen till höger efter bommarna in till skolgården.

2. Laxvallen
Området är mörkt. Ibland är Laxvallen ett tillhåll när fritidsgården är stängd.
Det utgör dock inget större problem, det är mest en samlingsplats sommartid.
Ingen förstörelse har noterats.

3. Kastanjevägen/Sandvägen
Lekplatsen är ett tillhåll på sommaren. Det samlas väldigt mycket barn från
åk 6-8. Det utgör dock inget problem. Ingen förstörelse har noterats.

4. Bolsgårdens skola
Bolsgården utgör den största ”hängplatsen”. Det är en inbyggd gård som är
insynsskyddad. Det finns bord och bänkar under tak och det är lätt att
gömma sig i den intilliggande skogsdungen. De som hänger här är i
åldersgruppen från åk 5 upp till bilburen ålder. Personalen på skolan får
många dagar börja med att städa upp i utemiljön, innan skolbarnen kommer.
Wifi:t stängs av vid 18-19-tiden. Förslag – kan man prova att släcka ner
utemiljön helt?
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5. Mörrums skola
Även Mörrums skola är en ”hängplats”. Det finns bord och bänkar under tak.
Belysning finns i kanterna av skolgården. Fältgruppen har hittat exempelvis
alkohol och sk. redlinepåsar i skogsdungen.
Ungdomarna har lyft av brunnslock vilket är direkt farligt för dem som
passerar över skolgården när det är mörkt kvällstid. Det körs ofta moped på
skolgården och det förekommer ibland även bilkörning. Åldersspannet på
dem som hänger på skolgården är allt mellan åk 5 till ca 23 år. Även här får
personalen börja skoldagarna med att städa.

6. Kungsparken
Även parken är en ”hängplats”. Det finns bänkar och det är lite insynsskyddat
på vissa platser. Busshållplatsen ligger nära så det är lätt att ta sig dit. Det är
inte så stökigt, mest mycket folk.
Boulebanorna används inte längre. Kan de plockas bort? Kan vi kanske
ordna en ”hängplats” åt ungdomarna? Kanske en grillplats? Hundrastplats?
Buskaget vid gångtunneln – kan det tas ner för bättre insyn mot tunneln?
Kanske plantera lägre buskar?

7. Mörrums livs
Här köps det som förtärs på Bolsgårdens skola och Mörrums skola. Det är
mycket trafik mellan livset och skolorna. Det finns misstankar om försäljning
av cigaretter och alkohol till ungdomar.

8. Folkets park
Området är mycket mörkt, endast några få lampor lyser. Utedansbanan är
olåst, där hänger ungdomarna sommartid.

9. Laxens hus
Även här är det en ”hängplats” för ungdomarna. Den gångna helgen har det
varit förstörelse och nedskräpning. Det ligger lite offside, det är inte många
som rör sig i området när det inte är öppet i restaurangen eller i Laxens Hus.

KARLSHAMNS KOMMUN
Kommunkansliet

4 (4)
2019-11-25

10. Lekplatsen bakom biblioteket
Även detta är en ”hängplats” för ungdomarna. Ny lekplats med
grillmöjligheter. Mycket ungdomar som hänger här, framförallt sommartid.
Platsen är relativt insynsskyddad, framförallt sommartid när träden är lövade.
Det konstateras att biblioteket ligger lite avsides från samhället sett. Det är
inte ”meröppet”.

Vid anteckningarna

Anna Sunnetoft
Trygghetssamordnare

