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Upplägg och bakgrund
Genomförare: Säkerhetsenheten

Närvarande på trygghetsvandringen:
Tjänstepersoner från kommunen, representanter från politiken, fältsekreterare, polis, räddningstjänst,
nattvandrare samt några av Skeldervikens byalag och grannsamverkare i området.

Syfte till Trygghetsvandring
Syftet är att identifiera trygga och otrygga platser och målet är att skapa trygghetshöjande åtgärder.

Förarbete
Skeldervikens byalag har under hösten och tidig vår samlat in synpunkter från ortsbor om vad de finner är tryggt respektive otryggt. Det har genererats i 9 punkter. Dessa redovisas här i protokollet. Det
har även tillkommit frågor som besvaras under detta avsnitt.
Genomförande
Vi valde att arbeta i mindre arbetsgrupper för att kunna täcka upp Skälderviken på ett bra sätt. En redovisning av förarbetet redovisades.
Dokumentering
Anteckningar som fördes under mötet finner du här sammanställt, med åtgärdsstatus samt vem som
är ansvarig . Under förmötet till denna trygghetsvandring inkom synpunkter som bidrog till att vi
valde att arbeta i minder arbetsgrupper.
Protokoll
Detta protokoll finner du på www.engelholm.se/ . Det uppdateras efter hand som svar inkommer
från de olika ansvarsenheterna.
Nästa trygghetsvandring
Nästa trygghetsvandring kommer planeras in våren 2020
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Förarbete
Av Skeldervikens byalag
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Förarbete
1.

Teckenförklaring
 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd

Risker för gående på våg till busshållplåtsen i körsningen Vålhållsvågen/våg 1710

Hållplatsen för södergående bussar är placerad söder om T-korsningen. Gående som använder gångbanan på
Valhallsvägens norra sida måste alltså korsa vägen för att komma till hållplatsen. På morgnarna är såväl gångsom biltrafiken mycket intensiv. De flesta gående är skolungdomar. Bilisterna är på väg till jobbet, och eftersom väg 1710 är hårt belastad vissa tider, är förarstressen i korsningen hög. Ungdomarna har vanligtvis väldigt brått till bussen. Det är därför lätt hänt att kritiska situationer uppstår.
För att slippa problemet med att korsa Valhallsvägen väljer många att istället gå längs dess södra sida ner till
1710. Här finns emellertid ingen gångbana, utan de gående går alltså i körbanan – också det livsfarligt! Särskilt i
vintermörker är de mycket utsatta för risk att bli påkörda.

Förslag:
a.

Övergångsställe med trafikljus i T-korsningen Valhallsvägen/väg 1710. Trafikljuset skall endast reglera bil- och
gångtrafiken på Valhallsvägen, således ej på väg 1710. ”Grön gubbe” skall endast aktiveras via knapptryck. ”Grön
gubbe” = röd signal för bilister, efter 60 sek automatiskt omslag till ”röd gubbe” = släckt trafikljus för bilister.

b.

Gångbana även på Valhallsvägens södra sida. Det räcker om vägbanan breddas, med fortsatt avrinning direkt i
diket. Gångbanan avgränsas med linjer.

c.

Flytt av busshållplatsen på väg 1710 för södergående trafik till ny ficka norr om T-korsningen. Den skall placeras
tillräckligt långt från korsningen för att sikten från denna inte skall skymmas. Förutsätter också att gångbana anläggs längs 1710 mellan korsningen och hållplatsen.

Åtgärd/Svar
Ø

Det är många som har uppfattningen om att trafikljus är säkert och bra, inte minst i miljöer där barn ska korsa
gatan. Men trafikljus ska inte användas om syftet är att göra en korsning eller ett övergångsställe säkrare. Trafikljus är riskabla eftersom de skapar en falsk trygghet. Barnen lär sig invänta grön gubbe innan de korsar gatan men
det som barnen inte klarar av är att försäkra sig om att bilisterna verkligen stannat.

Ø

Körbanan är idag 7,5 meter, krävs minst 6,5 meter för att hålla standarden som en bussgata. För att bygga en
gångbana eller en gång- och cykelbana på södra sidan av Valhallsvägen, skulle det krävas en breddning. Ängelholms kommun äger inte marken utanför befintlig körbana och en breddning skulle därför kräva inköp av mark.
Befintliga belysningsstolpar skulle behöva flyttas för att frigöra utrymme för gångbana. Osäkert om befintlig belysning klarar av att belysa hela vägen om den breddas. Denna utbyggnad skulle bli mycket kostsam. I kommunens cykelplan finns sträckan inte med i handlingsplanen.

Ø

Busshållsplatsen trafikeras av linje 503. Skånetrafiken har sedan tågstationerna Barkåkra och Förslöv driftsattes,
haft för avsikt att slopa den tågparallella busslinjen 503 som går mellan Förslöv och Ängelholm. Detta har inte
genomförts då kopplingen mellan tåg och buss på Barkåkra station inte är tillräckligt god. Ängelholms kommun
och Skånetrafiken arbetar för att få till en bra busskoppling vid Barkåkra station samt att finna en bra lösning med
en ny stadsbusslinje som ska ersätta den tågparallella linje 503 och dess uppdrag inom Ängelholms tätort
(Haradal, Pomona och ev Vallhall ). Med ovanstående anledning anser Ängelholms kommun att det inte är motiverat att flytta hållplatsen i nuläget. Sikten i korsningen Valhallsvägen/1710 kommer även försämras då det står
buss vid bussfickan. Ängelholms kommun kommer därför inte driva frågan vidare till Trafikverket, som är väghållare och ansvarar för de fysiska åtgärderna. Kund kan kontakta dem på 0771-921 921 eller trafikverket@trafikverket.se

Ansvarig:
Ängelholms kommun samt Trafikverket
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Förarbete

Teckenförklaring
 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd

2. Fortkörning på Bjällerödsvägen
Alldeles för många bilister struntar i hastighetsbegränsningen på Bjällerödsvägen. Speciellt gäller detta på morgnarna. Ofta har en förälder lämnat barn på förskolan Skogslyckan och skall lämna fler på Errarps Skola före
jobbet, och då är det mestadels tydligen väldigt bråttom. Det är många barn som går eller cyklar på väg till skolan på samma gata, och kombinationen med fortkörande bilister är förstås mycket riskabel.

Förslag:
a.

Fler fartbulor, gärna i anknytning till korsningar.

b.

Permanent ljustavla som visar hastigheten, alt. ljusskylt med ”röd och grön gubbe”.

c.

Hastighetsskylt 30 km (påminnelse) i nedre delen av Bjärevägen, före kurvan uppför backen. Det finns
förvisso en 30-skylt före Ålundabron, men strax efter bron står en 40-skylt, vilket kan förvirra och ge
intryck av att 40 även gäller för Bjärevägen.

Åtgärd/Svar
Ø

I grunden finns en restriktiv inställning till fartdämpande gupp som inte ligger i anslutning till passager. Anledningarna till detta är flera. Ofta innebär åtgärderna att trafikproblemet flyttas till en annan gata. En ytterligare effekt är att en hastighetssänkning erhålls i omedelbar anslutning till åtgärden, men att sträckorna däremellan blir accelerationssträckor. Detta gör att bullret ökar. En annan risk med gupp är att det bildas vibrationer, då tyngre fordon kör över guppet, som kan leda till sprickbildningar i intilliggande fastigheter.
Vecka 40 sätts tillfälliga hastighetsdisplayer upp på Bjällerödsvägen och vecka 41 på Bjärevägen. Kommunen
har inga permanenta hastighetsdisplayer/hastighetsskyltar utan enbart portabla hastighetsdisplayer som flyttas
runt efter behov. Anledningen till att vi inte har permanenta skyltar är bland annat att vi bedömer att displayerna ger störst nytta de första veckorna och därefter bör flyttas. Några ljusskyltar som visar ”röd och grön
gubbe” har vi heller inte.
Om man följer en väg och hastighetsbegränsningen ändras på den vägen ska det utmärkas med vägmärken
som anger den nya hastigheten på båda sidor av vägen. På en väg med två körbanor i en riktning, ska ändrad
hastighetsbegränsning utmärkas på båda sidor av körbanan, för att inte vägmärken ska missas vid omkörning
av större fordon.
Om en förare svänger i en vägkorsning och kommer in på en väg med annan hastighetsgräns räcker det med
ett märke på högersidan. Då har föraren själv tagit initiativ till att välja en annan väg och då faller det sig naturligt att föraren tittar särskilt efter vilka anvisningar som gäller på den nya vägen. Om en förare svänger i en
vägkorsning och kommer in på en väg med samma hastighetsbegränsning, ska föraren känna till vilken hastighetsbegränsning som gäller, och därmed sätts inte upprepande vägmärken upp.

Ansvarig
Ängelholms kommun
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Förarbete

Teckenförklaring
 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd

3. Riskabelt för skolbarn att korsa Valhallsvägen
Förr i tiden fanns ett övergångsställe med trafikljus vid korsningen Valhallsvägen/Bjärevägen, som fungerade
bra för alla barn som skulle korsa Valhallsvägen på väg till skolan. Nu finns det obevakade övergångsställen på
ett par platser längre upp på Valhallsvägen, men sådana är enligt Trafikverket olämpliga för barn. De ger en
falsk känsla av säkerhet, och barn har inte vuxnas förmåga att med ögonkontakt kommunicera med bilförare.

Förslag:
Återinstallera trafikljus vid i varje fall ett av övergångsställena, förslagsvis det vid Bjällerödsvägen. Trafikljuset
kan tids styras, så att det vid tider på dygnet då gångtrafiken till och från skolan är minimal endast visar blinkande gult ljus för både biltrafik och gående.

Åtgärd
Ø

Det är många som har uppfattningen om att trafikljus är säkert och bra, inte minst i miljöer där barn ska
korsa gatan. Men trafikljus ska inte användas om syftet är att göra en korsning eller ett övergångsställe
säkrare. Trafikljus är riskabla eftersom de skapar en falsk trygghet. Barnen lär sig invänta grön gubbe
innan de korsar gatan men det som barnen inte klarar av är att försäkra sig om att bilisterna verkligen
stannat.



En bussvakt finns vid skolan som ska försäkra att barnen tar sig över säkert.



Kommunen har påmint bussbolaget Nobina att inte använda hållplatsen Ängelholm/Skälderviken som
regleringstidsplats.

Ansvarig
Ängelholms kommun och Skånetrafiken

4. Skyddande staket längs Valhallsvägen vid ”Valhallsparken”
I parken mellan flerfamiljshusen på Häggvägen och Valhallsvägen finns en välbesökt lekplats, och hela parken
fungerar fint som lekområde för barn med rörelsebehov. Som avgränsning mellan detta område och den stundtals intensivt trafikerade Valhallsvägen finns bara en rad med låga och mycket glest växande buskar. Det är stor
risk att barn tanklöst springer rakt genom dessa och ut på Valhallsvägen, medan föräldern kan vara upptagen
med ett småsyskon, t.ex. ammande.

Förslag:
Sätt upp ett nätstaket av lämplig höjd längs hela ”Valhallsparkens” sträckning mot Valhallsvägen.

Åtgärd

●

Uppsatt staket är provisoriskt och kommer bytas ut under vårkanten 2019. Det kommer förlängas samt
ett snyggare staket kommer sättas upp.

Ansvarig
Ängelholms kommun
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Förarbete

Teckenförklaring
 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd

5. Risker och olägenheter med träd vid Hotellvägen 18 D
Högst upp i backen på gångvägen i Stationsvägens förlängning ner mot Valhallsvägen finns på norra sidan
(mot den obebyggda fastigheten Hotellvägen 18 D) en samling höga lövträd, varav flera lutar högst betänkligt
in över gångvägen. Risk finns att de rasar över gångvägen i en storm, med risk för både person- och egendomsskador. Dessutom fäller de massor med löv som samlas i den branta backen, med stor halkrisk som följd vid
fuktigt väder.

Förslag:
Ålägg fastighetsägaren att fälla de största och mest lutande träden.

Åtgärd
Ø

Kommunen har pratat med en arborist (expert på trädfällning) som meddelar att träden är stabila och
inte behöver tas ned. Ingen åtgärd.

Ansvarig
Ängelholms kommun

6. Mopedtrafik på Lövängens GC-vägar
Grusgångarna på Lövängen är förbehållna gång- och cykeltrafikanter, men det förekommer mycket ofta mopedtrafik, ibland med ren buskörning som inslag. Det är inte bara irriterande, utan medför också säkerhetsrisker, med tanke på att det ofta promenerar barnfamiljer med små barn i parken. När man påtalar olägenheterna
för mopedisterna får man till svar att det ingenstans står att mopedtrafik är förbjuden. Det finns tre infarter till
Lövängsparken, men det finns en ”GC-skylt” endast vid den södra infarten dvs den vid Ängvägen. Infarterna
vid Valhallsvägen och parkeringen norr om Lövängen saknar helt skyltar.

Förslag:
Sätt upp GC-skyltar även vid Valhallsvägen och parkeringen.
Komplettera alla tre stolparna med skyltar C11 ”Förbud mot trafik med moped klass II”.

Åtgärd


a.

Vi kompletterar med vägmärke D6 Påbuden gång- och cykelväg även vid korsning Lövängsvägen/
Valhallsvägen och Valhallsvägen/Ejdenvägen.

Ø

b.

Generellt sätter vi inte förbud mot moped klass II på våra gång- och cykelvägar och kommer inte heller
att göra det här.
Vi skyltar inte vid parkeringen då den marken tillhör Ängelholmslokaler.

Ansvarig
Ängelholms kommun
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Förarbete

Teckenförklaring
 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd

7. Farlig ”utfart” mot Bjärevägen
Från Svanvägens södra ände ner mot Bjärevägen finns i den branta sluttningen en stig, som ofta används som
genväg av cyklande barn och ungdomar, som efter nerfarten i hög hastighet korsar Bjärevägen. Sikten för bilister som kommer norrifrån på Bjärevägen är mycket dålig, med tanke på den snäva kurvan på Bjärevägen. Dessutom är respekten för 30-gränsen ofta mycket låg hos många bilister. Risken för en olycka är påtaglig.

Förslag:
Sätt upp ett tillräckligt brett hinder överst och nederst på stigen, av typen ”omlott-barriär”, gärna i kombination
med förbudsskylt C10 vid slutet av Svanvägen – ”Förbud mot trafik med cykel och moped klass II”.
Placera en fartbula mitt i kurvan på Bjärevägen.

Åtgärd
Vi kommer att skylta D5 – påbjuden gångbana vid stigen mellan Svanvägen och Bjärevägen. Tilläggstavla med ”Halkbekämpas ej” Något hinder är inte aktuellt då det ökar risken för singelolyckor.

Ansvarig
Ängelholms kommun

8. Dålig belysning längs GC-vägen mellan Pomona och Errarps Skola
När de gamla lysrörslamporna byttes ut mot LED-belysning gjordes detta på befintliga stolppositioner. Ljusspridningen från LED-lamporna är emellertid betydligt sämre, och resultatet är att det är väldigt skumt mellan
stolparna. När en belysning av någon orsak faller ur, blir en lång sträcka av GC-vägen mörklagd.

Förslag:
Förtäta belysningsstolparna

Åtgärd
Ø

Ljuset är bättre än de gamla. Belysningen är utbytt på existerande stolpar som bygger på en tidigare standard som
återfinns på många av kommunens äldre gång- och cykelvägar. Det finns ingen möjlighet i dagsläget att bygga
om alla dessa. Fokus i kommunen är i dagsläget att byta alla äldre armaturer till nya LED som är energieffektiva
och även ger ett ljus med bättre kontrast och färgåtergivning.
En åtgärd som är gjord är vid Pomonabron i svängen där det är förtätat i samband med brobytet.
De nya armaturerna är mycket driftsäkra och det är en stor skillnad mot tidigare. Och på felanmälan så är det
väldigt snabba åtgärdstider jämfört med tidigare.
Vi lägger synpunkten i vår förslagslista för ev. framtida åtgärder.



Belysning som skyms på grund av växlighet kommer ses över under vintern 2018/2019.

Ansvarig
Ängelholms kommun
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Förarbete

Teckenförklaring
 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd

9. Riskfylld lekmiljö i skogsdungen norr om Errarps Skola
Skogsdungen används ofta för lek av skolbarnen på rasterna, och även av barn som bor i området. Den är
emellertid full av nedfallna träd och grenar samt en del rotvältor. Med tanke på att det mest är små barn som
leker i skogen skulle den behöva röjas ordentligt för att så långt som möjligt eliminera skaderisker.

Förslag:
Röjning av nedfallna träd och grenar. Säkring av rotvältor.

Åtgärd


Kommunen har varit i kontakt med Ängelholmslokaler för åtgärd.

Ansvarig
Ängelholmslokaler
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Förarbete

Teckenförklaring
 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd

10. Inkommen fråga
Är det tillåtet att permanent ställa sina sopkärl på gatan istället för på den egna tomten? De utgör trafikhinder
och kommer i tomt skick lätt i rullning om det blåser. Om det inte är tillåtet - vad kommer kommunen att göra
åt problemet?

Svar
Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd på tomten vid tomtgräns mot körbar allmän väg eller
där renhållaren anvisat plats. Kärl med två hjul ska placeras med handtaget ut mot gång varifrån kärlet hämtas
eller enligt renhållarens anvisningar. Vid undantagsfall, där renhållningsfordon inte kan ta sig hela vägen fram
till fastigheten, kan kommunen och fastighetsägaren komma överens om en plats där avfallsbehållarna kan stå
vid hämtningsdagen. Giltigt avtal ska finnas. Avfallsbehållare som placeras på kommunal mark, utan att avtal
finns, är i strid mot ordningslagen, dvs otillåtet användande av offentlig plats. Mer information om avfallsbehållare finns i Ängelholms kommuns renhållningsordning
https://nsr.se/wp-content/uploads/2017/06/nsr_renhacc8allningsordning_angelholm_2015_webb.pdf

Vi ser gärna att byalaget går ut med information till de boende.
Vid klagomål kan kommunen skicka ut information till fastighetsägaren och därefter göra en polisanmälan, då det trots allt strider mot ordningslagen—kontakta kundtjänst i så fall.

Ansvarig
Ängelholms kommun

11. Inkommen fråga
Är det tillåtet att permanent parkera ett hästsläp på gatan, eller på en vändplats? Om inte, vad kommer kommunen att göra åt problemet?

Svar
Om det inte finns lokala trafikföreskrifter, t ex ett stanna- eller parkeringsförbud, så är det de generella parkeringsbestämmelserna som gäller. På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Parkering får givetvis inte ske trafikfarlig, i eller
inom 10 meter från korsning osv.
Är det skyltat vändplats? Annars är det tillåtet att parkera. Parkeringsvakternas uppdrag är att övervaka i hela
kommunen men med prioritet kring skolor och centrum. De kan utföra ventilkontroller för att se om ett fordon strider mot 24 timmar regeln.


Parkeringsvakterna har blivit informerade och tittar över området.

Ansvarig
Ängelholms kommun
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Förarbete

Teckenförklaring
 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd

12. Inkommen fråga
Brandgatorna på Pomona mellan Apelvägen och Päronvägen är igenväxta och kan svårligen fylla sin funktion.
Röjning krävs.

Svar
 Kommunen ser över röjningen och kommer lägga in det över vinterarbeten för utförande under våren.

Ansvarig
Ängelholms kommun
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Nya punkter från
trygghetssittningen
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Nya punkter

Teckenförklaring
 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd

1. Är det felskyltat för hastigheten på Varvsvägen när man svänger in från Kungsgårdsleden?
Åtgärd
Hastighetsskylten kommer att flyttas närmare korsningen med 1710 så att parkering inte kan ske innan denna.
Huvudled sitter på samma stolpe vilket innebär att det är p-förbud från och med stolpens nya läge.

Ansvarig
Ängelholms kommun

2. Hundar är lösa i Valhallsparken samt att det är ett problem med
hundbajset som inte plockas upp.
Åtgärd


Det har inte inkommit några klagomål till kommunen rörande hundbajset. Sopkärlen som finns tillgängliga är för
skräp och hundavföring. Det kan blandas.

Ansvarig
Ängelholms kommun

3. Husbilar parkerar i klitterna vid hunnabadet
Åtgärd
Kommunen ska undersöka detta

Ansvarig
Ängelholms kommun
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Nya punkter

Teckenförklaring
 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd

4. Cykelväg mellan Barkåkra kyrka och Valhallsvägen
Åtgärd


Kommunen lägger detta på önskelistan

Ansvarig
Ängelholms kommun och Trafikverket

5. Varför är det inte målat på Lingvägen?
Åtgärd
Ø

På lokalgator målas inte en mittlinje längre då det tenderar att öka hastigheten i stället för att dämpa den.

Ansvarig
Ängelholms kommun och Trafikverket

6. Dörren på den offentliga toaletten fungerar inte.
Åtgärd
Dörren ska enligt plan bytas ut under vintern 2018/2019

Ansvarig
Ängelholms kommun
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Nya punkter

Teckenförklaring
 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd

7. Parkeringsövervakning Päronvägen
Åtgärd


Under det senaste året har fordon skrivits för att ha parkerat längre än 24 timmar, t-korsning samt mot färdriktning. Parkeringsvakterna har, efter trygghetssittningen, gjort platsbesök och vid det tillfället var det inga fordon
som stod parkerade i strid mot gällande parkeringsregler. Jag vill poängtera vikten av att allmänheten anmäler
felparkeringar för att våra vakter ska göra platsbesök vid rätt tidpunkter. Detta kan göras via kundtjänst på 043187000 alternativt via hemsidan där felanmälan kan göras.
Länk till detta är https://www.engelholm.se/kontakta-oss.html

Ansvarig
Ängelholms kommun

8. Skyltning Lövängsvägen
Åtgärd


Vi kompletterar med vägmärke D6 Påbuden gång- och cykelväg även vid korsning Lövängsvägen/Valhallsvägen
och Valhallsvägen/Ejdenvägen.
Anmäl in till kundtjänst på 0431-870 00 om du upptäcker fler ställen där skylt saknas.

Ansvarig
Ängelholms kommun

9. Bänk saknas mellan hamnen och Jons udde
Äldre personer saknar någonstans att sitta på väg ut till Jons udde.

Förslag
Sätt ut en bänk

Åtgärd


En bänk kommer placeras ut mellan hamnen och Jons udde under vårkanten

Ansvarig
Ängelholms kommun
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Vad vi själva kan bidra med för ökad trygghet


Felanmäla när vi ser något som behöver åtgärdas, se felanmälan.



Hålla hastighetsbegränsningarna.



Engagera dig i nattvandrarna.



Gå med i grannsamverkan som finns i din närhet eller starta upp en.



Använd dig av teknisk lösning som appar som Coyard eller Safeland.



Säga på ett trevligt sätt till ungdomar som stökar att lugna ned sig och vara rädd om saker i deras
omgivning.

Lämna synpunkter
Har du förslag på var du vill se en trygghetsvandring? Eller vill du beskriva var du känner dig otrygg
respektive trygg, får du gärna skriva till oss på trygghetsvandring@engelholm.se

Felanmälan
På Ängelholms hemsida kan du göra en felanmälan som du har upptäckt i din närmiljö. För mer information gå in på denna länk http://www.engelholm.se/Kontakt/
Belysningsstolpar som inte lyser och tillhör trafikverket ring:
Trafikverkets felanmälan 0771-921 921

Medborgarförslag
Du som är folkbokförd i Ängelholms kommun får ställa medborgarförslag till kommunfullmäktige.
Det krävs ingen rösträtt, så även personer med utländskt medborgarskap, barn och ungdomar har rätt
att ställa förslag. Föreningar, råd eller dylikt kan dock inte lämna medborgarförslag.
Mer information finns på www.engelholm.se under medborgarförslag

Vad händer nu?
Samtliga punkter som har framkommit under trygghetsvandringen kommer gås igenom. Den som står
som ansvarig kommer att få tid att ta informationen till sig och återkomma med svar. Antingen kan
problemet åtgärdas och i andra situationer kan det inte åtgärdas. Du kan se detta enkelt på statusuppdateringarna som kommer förändras allt eftersom var punkt arbetas av.

Coyard eller Safeland
Det är appar som man kan via grannsamverkan ha en dialog med varandra om iakttagelser man gör i
sin närhet. Det kan röra sig om att man t ex sett en bil som cirkulerar i området, någon uppträder på
ett visst sätt eller man bevittnar brott av något slag.
Leif Nyrell kan berätta mer om appen Coyard och om dess funktioner. Mer info om Coyard finner du
på http://coyards.se/ .
Kontakt till Leif Nyrell 0707-36 11 98.
Ett stort tack till alla er som har bidragit till trygghetssittningen
och som har besvarat frågor samt bidragit till trygghetsskapande åtgärder!
Säkerhetsenheten
Ängelholms kommun
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