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Protokoll fört vid trygghetsvandring i Vännäs tätort 

                                        
Tid: 2016-10-27, kl 15.00 – 17.00 
Plats: Samling i kommunkontorets entré 
 
Närvarande: 
 
Ragnhild Nilsson, PRO 
Inga Johansson, PRO 
Åke Lundström, PRO 
Arne Lindberg, PRO 
Christin Westman, Kommunledningskontoret, näringslivsavdelningen 
Mattias Brandt, Polismyndigheten 
Hanna Hindriks, Barn- och utbildningsförvaltningen(BOU), Vegaskolan 
Göran Bjuhr, BOU, Vegaskolan 
Joakim Karlsson, Vännäs Fastigheter AB 
Christer Nygren, Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), gatuavdelningen 
Eva Lidestav, SBF, plan- och byggavdelningen 
Eva Wållberg, SBF, sekreterare för jämställdhetsvandringen 
 
§ 1 
Deltagarna samlas för en kort information och därefter påbörjas 
vandringen enligt utdelad karta. Eva Wållberg utses till sekreterare. 
 
§2 
Trygghetsvandringen pågår under tiden 15.00 till 17.00 där problemen/ 
synpunkterna längs vägen diskuteras, fotograferas och nedtecknas. 
Vandringen avslutas vid kommunkontoret. 
 
§3 
Efter återsamling och fika läses problemen/synpunkterna upp som 
framkommit under vandringen. Åtgärdsplan föreslås och ansvarig 
utförare/fastighetsägare skrivs in. Den ansvarige kommer att delges kopia 
av protokollet med åtgärdsplan samt information om trygghets-
vandringens syfte. 
 
Protokollet kommer även att delges kvällens deltagare, jämställdhets-
gruppen samt återfinnas på kommunen webbplats. 
 
§4 
Vissa frågor som togs upp under kvällen hänförs till pågående utredningar: 
Högt buller vid tågens inbromsning till Vännäs station, ärendet ingår i 
kommunens pågående bullerutredning.  



 

Tomtytan på norra sidan av kommunkontoret upplevs som ful och tråkig. 
Ytans användningområde kommer  att behandlas i den pågående centrum-
planen. 
Parkeringsytan bakom Systembolaget upplevs av barnen som otrygg för att 
det ofta sitter ensamma personer i bilarna som står parkerade. 
Områdets användning kommer att behandlas i den pågående centrum-
planen. 
Önskemål finns om att bygga om parken vid Coop Konsum till torgplats. 
Ärendet kommer att behandlas i den pågående centrumplanen. 
Trafikflödet vid Ica Supermarkets matvaruintag är ett stort problem med 
backande transportbilar och samtidig hämtning och lämning av barn till 
Vegaskolan. Detta problem är sedan tidigare uppmärksammat och 
kommer att behandlas i den pågående centrumplanen. 

 
 
 
Eva Wållberg 
sekreterare  


