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Uppföljning Trygghetsrond 1 – åtgärdsförslag centrala
Lysekil
Inledning
Trygghetsrond är en del i Lysekils kommuns och Polisens gemensamma medborgarlöfte.
Utifrån den trygghetsundersökning som genomfördes under sommaren 2016 framkom att ett
antal platser i centrala Lysekil upplevdes som otrygga. För att försöka komma tillrätta med
den upplevda otryggheten på dessa platser beslutade vi bland annat att genomföra
trygghetsronder.
Trygghetsronder syftar till att undersöka hur den fysiska miljön påverkar vår känsla av
trygghet och vilka åtgärder man kan vidta på en specifik plats för att öka den upplevda
tryggheten.

Trygghetsrond 1
Tid och plats
Den första trygghetsronden genomfördes i centrala Lysekil i området kring Kungstorget, del
av Kungsgatan, Lysekilsparken, Rosvikstorg samt del av Södra hamnen.
Vi startade och avslutade ronden på kommunhuset, Kungsgatan 44.

Medverkande
Gruppen som genomförde den första trygghetsronden bestod av fyra engagerade
kommuninvånare, tre fastighetsförvaltare från de två fastighetsbolagen Willhem och Bohus
Fastighet, kommunpolis, säkerhetssamordnare, planarkitekt samt entreprenadchef vid
LEVA.

Genomförande
Trygghetsronden inleddes med genomgång och diskussion kring begreppet trygghet. Därefter
presenterades den planerade slingan som tagits fram utifrån trygghetsundersökningen och
anmälda brott. Därefter genomfördes själva ronden.
Det som gruppen förde fram under trygghetsronden antecknades och utifrån anteckningarna
har detta dokument upprättats. Det som fördes fram under ronden utgör viktiga
åtgärdsförslag i detta dokument. Den som äger ansvaret för en viss plats eller egendom som
åtgärdsförslaget avser, äger också ansvaret att hantera det framtagna åtgärdsförslaget för den
platsen eller egendomen. Vissa förslag är enkla att utföra och kan genomföras snabbt. Andra
förslag är av större omfattning och kräver en längre process. De framtagna åtgärdsförslagen i
detta dokument kommer att följas upp under 2017.
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Uppföljningens genomförande
Uppföljningen har genomförts av säkerhetssamordnaren dels genom att gå rondens
sträckning och se åtgärderna, dels genom dialog med de ansvariga verksamheterna inom
kommunen. Många av åtgärdsförslagen, som t.ex. berör belysningen, har tagits upp i en
övergripande planering. Under respektive punkt återfinns en beskrivning av uppföljningens
resultat.

Dokumentets uppbyggnad
Plats- och problembeskrivning
Under rubriken plats- och problembeskrivning återfinns en enkel beskrivning av platsen som
bilden visar. Under samma rubrik redogörs även för det problem eller den synpunkt som
lyftes under trygghetsronden.

Åtgärdsförslag
Under rubriken åtgärdsförslag redovisas deltagarnas förslag på åtgärd. Dessa förslag kan
vara mer eller mindre enkla att genomföra och det är alltid den som äger problemet som har
sista ordet om åtgärdsförslaget är lämpligt, eller om det finns en annan enklare lösning.

Ansvarig
Under rubriken ansvarig förtydligas vem som är fastighetsägare, ansvarig entreprenör eller
motsvarande. Det är den ansvarige som har till uppgift att hantera åtgärdsförslaget.
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Trygghetsrondens dragning
Kartan på denna sida visar hur gruppen gick trygghetsronden. Siffrorna visar de olika
åtgärdsförslagen som förklaras mer i detalj längre fram i detta dokument.
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Redovisning och uppföljning av åtgärdsförslagen
Nummer 1 - Kungsgatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Längs hela Kungsgatan är
det på trottoarerna
många ojämnheter i
gatan. De utgör en
allvarlig risk för att äldre
och synskadade ramlar
med skador som följd.

Översyn och
inventering av
ansvarig för att
genomföra
förbättringsåtgärder.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Avdelningen
Gata/Mark uppger
att de tar med sig
problembilden och
ser vad som kan
göras med tanke på
gatans beläggning.

Otrygghet för äldre
fotgängare när cyklister
cyklar på trottoarerna
och mot enkelriktat.

Trafikkontroll /
fotpatrullering

Polisen

Ingen regelrätt
trafikkontroll för
kontroll av
cyklister har
utförts. Dock har
fotpatrulleringar
genomförts i
området.
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Nummer 2.1
Foto från platsen - Kungstorget

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag Ansvarig

Problem med att bilar
parkerar på trottoaren i
höjd med jourlivsbutiken
på Kungstorget. Tyngden
från de parkerade fordonen
skadar de kvadratiska
betongplattorna.

Ökad bevakning
av
parkeringsvakt.

Samhällsbyggnads- Avdelningen
förvaltningen
Gata/Mark uppger
att det generellt är
problem i Lysekil
med parkering.
Avdelningen
uppger att de
kommer se över om
man kan göra
något fysiskt för att
hindra parkering.

De parkerade bilarna är
även ett riskmoment för
synskadade som inte kan gå
på trottoaren och tvingas ut
bland biltrafiken.

Ytterligare är det problem
med att bilister håller en
alldeles för hög hastighet i
de befintliga
gångfartsområdena.
Fotgängare har alltid
företräde och bilar ska inte
framföras i någon högre
hastighet än de gående.

Uppföljning

Hastighetskontroll
Bedömning om
byggnadsteknisk
lösning är möjlig
som suddar ut
gränserna
mellan
bilgata/gågata

Polisen

?

Samhällsbyggnads- Avdelningen
förvaltningen
Gata/Mark uppger
att det är svårt att
göra något på kort
sikt. Hela gatan
skulle enligt
avdelningen
behöva göras om.
Men vi är
medvetna om
problemet.
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Nummer 2.2 & 2.3 - Kungstorget
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Dålig snöröjning på
trottoarerna utanför hus
som tillhör delårsboende.
Vanligt problem på
Färgaregatan enligt de
medverkande. Vid
obefintlig snöröjning
tvingas de gående ut i
gatan.

Information till de
boende om vad
som gäller.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Avd. Gata/Mark
uppger att de
ska se över
informationen
till
fastighetsägarna.

Snöröjare bör
undvika att skapa
vallar vid
övergångsställen i
samband med
plogning av gata

LEVA

I samband med att
julbelysning monterades
på lyktstolparna i
centrala Lysekil under
julen 2016 släcktes den
ordinarie lysarmaturen.
Ljuskällorna var då
alldeles för klena och för
äldre var det svårt att se
och det kändes då
otryggt.

Förslag på lösning
bör tas fram

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dialog med
LEVA i Lysekil
pågår.
Planering för
julbelysningen
2018 pågår
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Nummer 3 - Kungstorget
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning
På Kungstorget finns det
stora stenblock i gatan
som blir mycket hala på
vintern.

Åtgärdsförslag
Flisa vid snöröjning

Ansvarig

Uppföljning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Avd. Gata/Mark
lyfter frågan till
LEVA för
åtgärd.
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Nummer 4 - Kungstorget
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning
Den lilla biytan vid
Kungstorget upplevs
mörk och otrygg.

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Finns möjlighet till
fasadbelysning eller
annan punktbelysning?

PM Fastigheter &
Willhem

?

Ofta lämnar
marknadsförsäljarna
föremål på platsen som
egentligen skulle ha
slängts på
återvinningscentral

Markägare bör
förtydliga för
marknasförsäljarna att
inte förvara skräp på
platsen.

Willhem

?

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

Sid 9/18

Nummer 5 - Parkeringsplats bakom Kungsgatan 39
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Platsen upplevs något
sliten och utgör en
uppehållsplats för
ungdomar kvälls- och
nattetid.

Ställningstagande till
idén om vägg-målning
/ konstverk

Ansvarig

Uppföljning

PM Fastigheter

Ingen åtgärd

Förslag om väggmålning /
konstverk lyftes.

Nummer 6 - På parkeringsplats inne på gård tillhörande Korsgatan 4
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Inte fullt fungerande
lysarmatur.

Byte av lysarmatur

Willhem

Belysningen
åtgärdad.
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Nummer 7 - Korsgatan 4
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Skyltsättningen inte
monterad på lagstadgad
höjd. Risk för skada.

Monteras på
lämpligare plats och
höjd.

Ansvarig

Uppföljning

Willhem

Skyltsättningen
har höjts. Se
bild ovan till
höger.

Nummer 8 - Entrén till Lysekilsparken från korsningen Korsgatan /
Kungsgatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Belysningen i träden vid
Parksnäckan mycket
uppskattad av samtliga i
gruppen.

Idé om
punktbelysning av
entréerna lyftes för
att ytterligare
framhäva parken.

Ansvarig Uppföljning
Samhällsbyggnad

Avd Gata/Mark håller på med
en belysningsplan för hela
området i och kring parken.
Förutsättningar för att söka
extra ekonomiska medel
undersöks.
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Nummer 9 - Kungsgatan, i höjd med Lysekilsparken, riktning mot
Kungstorget
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Längs stenmur som
omgärdar Lysekilsparken
finns befintliga
lyktstolpar. Dessa saknar
dock lysarmatur. Det är
mörkt längs trottoaren
som dessutom är ojämn
med risk för fallolyckor.

Utrusta lyktstolparna
längs aktuellt
gatavsnitt med
lysarmatur.

Ansvarig Uppföljning
Samhällsbyggnad

Avd Gata/Mark håller på
med en belysningsplan för
hela området i och kring
parken. Förutsättningar
för att söka extra
ekonomiska medel
undersöks.
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Nummer 10 - Allmänna toaletterna på baksidan av Parksnäckan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Vid trygghetsronden
stank det kraftigt av
röklukt och fimpar låg i
handfatet. Trasiga
pappershållare och den
kraftiga lukten av rök gav
ett mycket otrevligt
intryck.

Inför lås på dörrarna
igen.

Dörrarna till toaletterna
är olåsta dygnet runt.

Förslag på att
använda en lösning
som inte kräver
mynthantering,
exempelvis en smstjänst.

Ansvarig

Uppföljning

Samhällsbyggnad

Fastighet värderar
tillgängligheten högt
och utreder olika
alternativ.
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Nummer 11 - Rosviksgatan 5
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Mörk plats vid
Bankomaten på grund av
trasig takbelysning.

Åtgärda de trasiga
lamporna.

Kilbäcken
Fastighetsutveckling AB

Åtgärdat. Se
höger bild
ovan.
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Nummer 12 - Södra änden av Lysekilsparken
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Det lilla berget med
stensättning, paviljong
och utsiktsplats blir en
mörk skugga i parken.
Stor utvecklingspotential.

Utreda möjligheten till
följande förslag;

Samhällsbyggnad

Avd Gata/Mark tittar
på en möjlighet att
bättre utnyttja såväl
detta området som hela
kullen än vad som sker
idag.

Markbelysning längs
kullens del som vetter
mot parken.
Punktbelysning av
paviljongen för att
framhäva den.
Skapa nivåer i form av
djupa trappsteg längs
sidan som visas på
bild. De djupa
trappstegen kan då
utgöra sittplatser med
utsikt över Rosvikstorg
och vattnet. Blir en
naturlig mötesplats.

Skisser på trappa i
förslaget har tagits
fram.
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Nummer 13 - Rosvikstorg
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig Uppföljningen

Trasig belysning på
utsidan av toaletten.

Åtgärda belysning
utanför den allmänna
toaletten.

Samhällsbyggnad

Åtgärdat. Se bilder till
höger ovan.

Samhällsbyggnad

Avd Gata/Mark håller på
med en belysningsplan
för hela området i och
kring parken som även
inkluderar detta
området.

Mörk öppen plats med en
Undersök möjligheten
nedgången allmän toalett.
att genomföra
följande förslag;
”Up-lights”,
markbelysning som
framhäver raderna av
träd.
Allmän uppfräschning
av den allmänna
toaletten.
Inför samma
låslösning som
föreslås till
Parksnäckan.
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Nummer 14 – Anderssons kaj, södra hamnen
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Saknar helt belysning.
Utgör en stor
parkeringsplats. Upplevs
otryggt att gå till bilen i
totalt mörker.

Undersök
möjligheterna att
förse platsen med
ordentlig belysning.

Samhällsbyggnad

Avd Gata/Mark håller
på med en
belysningsplan som
även inkluderar detta
området.
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Nummer 15 - korsningen Polisgatan / Rosviksgatan
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Låg skyltsättning i
korsningen Polisgatan /
Rosviksgatan

Höja skyltsättningen

Samhällsbyggnad

Skyltsättningen höjd.
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Nummer 16 - Kungstorget, i höjd med Old House Inn
Foto från platsen

Plats- och
problembeskrivning

Åtgärdsförslag

Ansvarig

Uppföljning

Lyktstolpen har blivit
omgärdad av trädkronan.
Särskilt på sommartid
och tidig höst blir det ett
mörkt hörn på grund av
att lysarmaturen döljs i
trädkronan.

Beskär trädkronan
eller flytta
lyktstolpen.

Samhällsbyggnad

Trädet är beskuret
för att inte hindra
ljusflödet från
belysningen.
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