TRYGGHETSVANDRINGAR
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VAD INNEBÄR TRYGGHETSVANDRING ?
Trygghetsvandringen har som mål att skapa en bättre boendemiljö för de boende. Det är viktigt att se till att alla berörda i ett
område involveras i trygghetsvandringen. Grundtanken är att
de som bor och verkar i bostadsområdet har störst kunskap om
sin omgivning. Genom samverkan mellan människor kan man
förebygga otrygghet och förbättra den fysiska miljön. Ofta är
det själva stadsplaneringsstrukturen som skapar otrygghet och
därför är det viktigt att se över de saker som behöver förändras
genom att ställa frågor som:
Hur ser området ut?
Vad finns det för verksamhet i området?
Vad finns det för mötesplatser, lekplatser, idrottsplatser
i området?
Vilka är det som bor här och hur kan människor lära känna
varandra?
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HUR MAN TRYGGHETSVANDRAR
Det finns olika sätt att trygghetsvandra, det kan vara tillsammans med hyresgäster i en del av ett bostadsområde eller
hus. Det kan också vara tillsammans med olika aktörer som:
hyresvärden, polisen och stadsdelsförvaltningen och politiker.
Trygghetsvandringen kan gälla hela bostadsområden, parker
och promenadstråk som kan upplevas som otrygga.
En viss förberedelse är nödvändig för att trygghetsvandringen
ska bli framgångsrik. Bestäm ett område eller stråk att trygghetsvandra runt. Spridning bland deltagare är också viktig,
och det blir bäst om så många av blandad sammansättning
deltar, gällande gärna ålder, kön och erfarenheter. Det är
också positivt att få med andra människor som känner till
området, de som exempelvis arbetar där. Som arrangör bör
man föra anteckningar över det som kommer upp under
trygghetsvandringen alternativt filma eller fotografera för
dokumentation.
En trygghetsvandring kan hållas på dagen och kvällen, sommar som vinter. Det är bra att vandra flera gånger om året
för att se de positiva förändringar som gjorts i samband med
trygghetsvandringarna och följa upp det man pratat om på
tidigare vandringar.
Under själva vandringen så är det viktigt att ge människor
gott om tid att tänka. Hur känns det i området och vad ger
känsla av otrygghet? Det handlar om att hålla både ögon och
öron öppna och dokumentera noggrant.
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FYRA PRINCIPER VID TRYGGHETSVANDRING

Frågeställningarna kan användas som en checklista.
Rent och fint utomhus
Gemensamma ytor som ska vara hela, rena och trygga. Gå
igenom: grönska som buskar, träd gräsmattor och rabatter,
belysning, papperskorgar och skräp, utemöbler och grill, cykelställningar, gångvägar, entréer, trappor. Lekställningar och
idrottsplatser. Hur fungerar snöröjning och halkbekämpning
under vintern?
Gemensamma utrymmen inomhus
Gemensamma ytor inomhus för trygghetsvandring med
bostadsbolag: Belysning, förråd, vind, hiss, trappuppgång,
soprum, grovsoprum tvättstuga och torkutrymme.
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Närmiljön och stadsdelens bebyggelse
Finns det skymmande gångstråk och gångtunnlar. Hur ser det
ut vid tunnelbanestationer/busshållplatser, parkering, parker
och gårdar?
Det sociala området
Hur står det till med den sociala miljön? Hur fungerar utemiljön med naturområden, parkeringar, uppmuntrar dessa miljöer till socialt liv? Det är positivt att notera det som också är
trivsamt och fint.
Försök att se bostadsområdet ur flera perspektiv och utveckla
en checklista så den passar er trygghetsvandring. Bara kontakten med de boende är i sig ett viktigt steg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
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ATT TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER VANDRINGEN
					
Före vandringen
Förbered vandringen – ta fram karta och avgränsa ett område
inför vandringen.
Bjud in deltagare – hyresgäster i området, men även andra
som är intresserade. Du kan också bjuda in andra aktörer
som polis, trygghetsvärdar, fältassistenter, representanter från
bostadsbolag, stadsdelsförvaltningen och intresseföreningar i
området, med flera.
Men tänk på att bjuda in i god tid, några veckor i förväg
kan vara rimligt, så att alla kan planera in träffen och förbereda sig.
Innan vandring – skicka en kallelse till deltagare, boka eventuell lokal för diskussion före/efter och ta med material som
block, pennor och kameror och använd för dokumentation.
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Efter vandringen
Skriv anteckningar – skriv upp allt som togs upp under vandringen och se till att alla deltagare får ta del av anteckningarna
efter vandringen.
Följ upp – sortera uppgifterna efter vem som är ansvarig och
förmedla uppgifter till berörd aktör.
Knyt ihop säcken – kalla till ett nytt möte för uppföljning
med alla närvarande på vandringen, alltså både hyresgästerna
samt berörda aktörer.
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Boutvecklingsenheten
Hyresgästföreningen region Stockholm
hyresgastforeningen.se
dittlivsboende.se
0771-443 443
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Trygghetsvandringar är en metod som
används för att skapa en bättre och tryggare
närmiljö. Det är också ett sätt att undersöka hur människor trivs och använder sitt
bostadsområde. Vid en trygghetsvandring
deltar boende i området tillsammans med
lokala hyresgästföreningen, bostadsföretaget
och ibland deltar även representanter från
stadsdelsförvaltning och polis. Under vandringen dokumenteras platser och utrymmen
som upplevs som otrygga.

