
Trygghetsvandring i centrala Smedjebacken 2022-10-20 klockan 10.30 

Medverkande: Carl-Fredrik Norgren, Lars-Erik Karlsson, Erik Blomqvist, Goran Palsson, Daniel Ehrin, 
Anna Kaberg, Matilda Wetterberg, Ketty Markstedt, Barbro Jansson, Karl-Axel karlsson och Rolf 
Langsfrom. Onskemal aft Johanna Andersson bokas in till nasta vandring. 

Resultat av tidigare vandring, uppfoljning i gul/gron markering: 

Torget(1) 
• Paviljongerna pa torget ar i stort behov av renovering. 
• Det ar problem med fordon pa torget nar potatisbilen kommer. Man kor och parkerar sina 

bilar pa torget for att komma sa nara som mojiigt. Samtal med potatisakaren om placeringen 
pa torget. /Trygghetschef. Gppievs som ett begransat problem! Undvikflera aktorerpa 

• Galler for vattenavrinningsrannor pa torget ar ofta losa som kan innebara en snubbelrisk. Bor 
sattas dit samt rensas. Barkehus. Klart! 

Malmgatan mellan Allegatan och Dalagatan ( 2 ) 
• Dalig belysning. Gar det att flytta ut armaturen. /Goran, Tekniska. Fortsatt utredningi 
• Hacken vid parkeringsplatsen ar hog, bor klippas. Den kan skymma sikten vid utfart. 

fearkehus. K l ^ 
Folkets Hus och VBU skolan ( 4 ) 

• Matta entren Folketshus bor justeras in. /Daniel, Barkehus. KTartf 
• Trasig plastskiva skylt Folkets hus, ersattas. Barkehus, fortsatt utredning! 
• Rorelsevakt till belysningen da det ar ett morkt parti, mycket skadegorelse kvallstid. /Daniel, 

Barkehus. Fortsatt utredningi Trygghetschef, Barkehus, Poiisen och Socialtjansten upprattar 
DAP. 

• Dorroppnare till restaurangskolan, dorren ar tung att oppna. KJartl 
• Plattsattnlngen med hoga kanter. Mojiighet att hitta lampligare losning? SS^BiiP 

Baksida av ICA piien samt Centrumhuset ( 5 ) 
• Soptunnor mellan Centrumhuset och Fridhemsbiommor bor flyttas! BordJaggs tillsvidarej 
• Asfalten utanfor ICA/Apoteket, skador fran tjalen. Projekt initierat! Tekniska fortsatt 

utredning! Inte upphandlat men budget finns. 
• Avrinningen fran taket apoteket skapar halka. Fortsatt utredning! 

Bakom posten huset 
• Regnvatten samlas vid entren, gar det att styra om vattnet? Fortsatt utredning! 
• Utreda om dorrbredden ar handikappanpassad samt klacken for hog. Asfalten ar mycket 

ojamn. Barkehus, fortsatt utredning! 
• Bilar aker ner fran parkeringen genom granden vid "sushi". Bor atgardas av projektet 

tekniska. Fortsatt utredning! 
• Cyklar kommer i hog hastighet ner mot Coop och samtidigt lamnar lastbilar lastkajen. 

Begransa fordonen? Markera tydligt att det ar Gang och cykeltrafikanter som har foretrade! 
Tekniska, fortsatt utredning! 

Atervinningsstationen pa parkeringen vid ICA piien { 6 ) 
• Omradet uppfattas som morkt, montera upp lampor? Projekt: Centrumutvecklings plan. 



Omradet runt systembolaget ( 7 ) 
• Gangstraket bakom systembolaget saknar belysning. Tekniska! 
• Atgarder bbr vidtagas for att oka tryggheten i detta omrade. Parkbankarna ska plockas bort 

och ersattas med fasta bankar. Da ett antal personer med missbruksproblem vistas dar sa 
uppfattas omradet som otryggt. Klart! Ejl̂ PPPilPPPiPiS^PiPiP^MIi 

• Belysningsstolpen som ar placerad vid parkeringen intill systembolaget ar skymd av ett trad. 
• Mycket ojamna plattor mellan systembolag och lekpark. Ytan bor renoveras! Tekniska 

fortsatt utredning! 
Framfor Vasagatan 6 

• Trarbtter trycker upp plattor. Ytan bbr renoveras! Tekniska Fortsatt utredning! 
Bagaregatan 

• Buskage vaxer ut pa trottoaren. Anmodan att atgarda buske. Tekniska! Oklar status! 
Hovslagaregatan 11 

• Skymd belysning fran bjbrk. Beskarning av bjork. /Tekniska! Oklar status! 

Nya punkter: 

• Folkets Hus, ytan under restaurangskolan. Utfbr DAP tillsammans med Polls, trygghetschef, 
ifo och barkehus. Identifiera problemomradet. Ev bjud in fritidsgarden Haffas for bra tips. 
Trygghetschef och kommunpolis utreder. 

• Vasagatan (lindtrad) plattor har slagit sig och ar en snubbelrisk. Barkehus atgardar. 
• Bron (Kolbacksan) klotter samt trasig belysning. Barkehus atgardar! 
• Bergaskolan, skyltning saknas in mot bergahallen samt klotter pa vaktmastarbostaden. 

Barkehus atgardar! 
• Bussskylt: Skylt bortriven, Trygghetschef kontaktar dalatrafik. 

Nasta trygghetsvandring genomfors i Soderbarke fredag den 28/10 -22 kl 10,30 (Infopunkten). 

Nasta trygghetsvandring i Smedjebacken planeras in under mars manad 2023. 

Vid pennan 

Carl-Fredrik Norgren 

Trygghetschef 


