Åtgärdsplan, trygghetsvandring i Vännäs tätort den 27 oktober 2016
Plats nr:

Problem

Åtgärd

Ansvarig

Tidplan
uppföljning

1
Tunnel
under jvg
gång- och
cykelväg
(GC-väg)

Gående och cyklande möts i ofta
hög hastighet och på både höger
och vänster sida trots målade pilar
på vägen.
Klotter finns åter igen på väggarna

GC-vägen målas
upp med cykel
resp. gåendemarkeringar för att
även mindre barn
lättare ska förstå
på vilken sida
gående och
cyklande ska
färdas.
Klottret i tunneln
saneras med jämna
mellanrum.

Vännäs
kommun,
gatuavdelningen

Våren
2017

Osäkerhet råder angående
parkeringsplatsernas början och
slut.

Parkeringsplatserna Vännäs
ska målas upp på
kommun,
gatan
gatuavdelningen

Våren
2017

Klotter på fasaden

Fasaden behöver
saneras

Uppföljning
2017

2
Parkeringsplatser norr
om
Medborgarhuset

3
Cykelshopen
västra
gaveln mot
GC-vägen

Roger och
Kerstin
Johansson

4
Byggnad
inom jvgområdet
EuroMaint

5
Coop
Konsum,
västra
fasaden mot
GC-vägen

6
Coop
Konsum,
norra
fasaden,
ingång

Fin äldre byggnad med mörk sida
mot GC-vägen. Järnvägen med
dessa äldre byggnader har haft och
har fortfarande stor betydelse för
Vännäs tätort och bedöms ha stort
värde för kulturmiljön.

Byggnadens
karaktär skulle
framhävas av
fasadbelysning och
samtidigt ge ljus
mot GC-vägen

Jernhusen
Verkstäder
AB

Uppföljning
2017

Mörk sida av byggnaden som
upplevs kal och tråkig

Kompletterande
belysning skulle ge
ljus mot GC-vägen

Coop Nord

Uppföljning
2017

Fasaden upplevs mörk och tråkig
med för få skyltfönster

Belysningen bör
kompletteras och
skyltfönstren bör
snyggas till för att
ge mera ljus och
kännas
välkomnande från
parkeringen

Coop Nord

Uppföljning
2017

7
Uppställt
äldre lok vid
GC-vägen
och Coop
Konsum
parkering

8
Återvinnings
-station vid
Coop
Konsum
parkering

9
Vännäs
fastigheter
och Postens
lokaler,
västra och
norra
fasaden

Loket upplevs av barnen som
mörkt och hotfullt när det inte har
belysning all mörk tid på året

Belysning av tåget
bör ske under höst
och vinter

Vännäs
kommun,
gatuavdelningen

Snarast
och uppföljning
2017

Anläggningen saknar tillräcklig
belysning höst och vinter

Belysningen
kompletteras vid
återvinningsstationen

Vännäs
Kommun,
renhållningsavdelningen

Snarast
och uppföljning
2017

Fasaden med ingång till postens
lokaler upplevs mörk och otrygg.
Fasaden mot bussangöringsplatsen
och cykelparkeringen vid jvg bör
kompletteras med fasadbelysning
för att ge ett trevligare och
välkomnande intryck

Belysning bör
kompletteras på
båda fasaderna

Vännäs
fastigheter
AB

Uppföljning
2017

10
Trottoar
saknas på
del av
Vegagatan
mot Oskarsparken

11
Norra
Drottninggatan/Vegagatan
Vegaskolan

12
Öppenyta
vid
Kungsgatan/
Vegagatan/
Örngatan/
Vintergatan

Kantsten som markerar trottoar
har tidigare tagits bort för att ge
utrymme för bilparkering vilket gör
gaturummet otryggt för gående.

Kantstenen bör
återställas för att
bereda plats för
gående

Vännäs
kommun,
gatuavdelningen

Hösten
2017

Trafikkaos råder vid hämtning och
lämning av elever till och från
skolan.
Cykelparkeringsställen behöver
utökas.

Trafikflödet
behöver utredas
och övergångsställe
målas upp på
Vegagatan samt
kompletteras med
upplysningsskylt.
Cykelparkering
utökas.

Vännäs
kommun,
gatuavdelningen
och
fastighetsavdelningen
berörande
cykelparkeringsställ

Våren
2017

Ytan har belamrats med diverse
skräp mm.

Ytan har använts
som tillfällig
upplagsplats vid
nybyggnation av
Vegaskolan och
kommer att städas
efter
färdigställande.

Vännäs
kommun,
fastighetsavdelningen

Snarast
och uppföljning
2017

13
Kungsgatan,
mellan
Storgatan
och
Kommendörsgatan

Bilar står oftast uppställda på båda
sidorna av gatan och ofta under en
längre tid. Vintertid finns oro för
att snöröjning m m kommer att
försvåras

Problemet är
anmält till Vännäs
kommuns gatuavdelning som
arbetar med
ärendet

Vännäs
kommun,
gatuavdelningen

Ärendet
är under
handläggning

14
Fasad på
carport mot
Storgatan

För att ge ett trevligt intryck längs
Storgatan bör fasaden målas

Fasaden bör målas
vid tillfälle

Lennart och
Karin
Fransson

Uppföljning
2017

15
Öppenyta
korsningen
Köpmangatan/Storgatan

Öppenytan har i dagsläget ingen
funktion utan fungerar delvis som
bilparkering. Byggnation kan
komma i ett senare skede

Inga åtgärder
planeras för
tomten till dess att
ev. byggnation
sker. Tomter inom
detaljplanelagt
område ska hållas i
vårdat skick.

Vännäs
fastigheter
AB

Uppföljning
2017

16
Norra
fasaden mot
ICA
Supermarket
(Poppins
butik)

17
Återvinnings
-station vid
ICA
Supermarket

18
Handikappparkeringar
längs Östra
järnvägsgatan

Fasaden mot GC-vägen och ICA
Supermarket parkering är i
dagsläget endast målad till hälften
och ger därför ett ovårdat intryck

Hela fasaden bör
målas vid tillfälle

Henna
fastigheter i
Vännäs AB

Uppföljning
2017

Området runt återvinningsstationen upplevs sommar och
vinter skräpigt och orent

Behållarna bör ses
efter och tömmas
oftare. Området
runt omkring bör
hållas rent och
snyggt

Tidon AB

Uppföljning
2017

Båda parkeringarna upplevs som
alltför smala. Besökande till
banken eller apoteket känner sig
otrygga när förardörren måste
öppnas ut mot Östra järnvägsgatan
som ofta är väldigt trafikerad

Parkeringarna bör
breddas

Trafikverket

Uppföljning
2017

