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Protokoll från trygghetsvandring i Borrby 2017-11-07  
 
Trygghetsvandringen utfördes gemensamt av medborgare, polis, politiker och tjänstemän från 
gata/parkenheten och planheten i Simrishamns kommun den 7 november 2017 kl 18-20. 
Fokus låg på otryggheter i den offentliga miljön. Rundan som vandrades var planerad utifrån 
de synpunkter som hade registrerats av medborgarna i den interaktiva kartenkäten. 
Kartenkäten var öppen för indata ca 4 veckor innan vandringen. De mail som hade skickats 
till gata/parkenheten togs även med i vandringen. Inbjudan till trygghetsvandringen skickades 
till Borrby byalag, Borrby PRO och Barn- och utbildningsförvaltningen för vidare distribution 
till skolorna. Inbjudan publicerades även på kommunens hemsida. 
 
Nedan presenteras de platser vi besökte samt eventuella åtgärder. De synpunkter som 
framfördes under vandringen har lagts till i protokollet. 
 
1. Busstorget 
Synpunkt: Belysning sönder vid eken och vid plank. Lysrör i marken även sönder.  
Åtgärd: Belysning åtgärdas. 
Ansvar: Gata/parkenheten. 
 
2. Timmergatan 
Synpunkt: Starkare belysning önskas.  
Åtgärd: Ljusintensitet kan ökas på armaturerna. Hänsyn måste dock tas till grannar. Vill 
undvika bländning. Om nya klagomål kommer in till gata/parkenheten justeras intensiteten. 
Ansvar: Gata/parkenheten. 
 
3. GC-väg Spannmålsgatan  
Synpunkt: Vegetation skymmer belysning. 
Åtgärd: Det område som hade markerats i kartenkäten ligger inom privat mark. 
Ansvar: Ingen åtgärd. 
 
4. Norra Nygatan 
Synpunkt: Vegetation växer utanför tomtmark och skymmer belysning. 
Åtgärd: Informationsbrev om uppmaning att klippa träd och buskar lämnades till 
fastighetsägaren under vandringen. Simrishamns kommun har rätt att klippa i det fall 
fastighetsägaren inte gör det.  
Ansvar: I första hand fastighetsägaren och i andra hand gata/parkenheten. 
 
5. Holländaregatan 
Synpunkt: Vegetation växer utanför tomtmark och skymmer belysning. 
Åtgärd: Informationsbrev om uppmaning att klippa träd och buskar lämnades till 
fastighetsägaren under vandringen. Simrishamns kommun har rätt att klippa i det fall 
fastighetsägaren inte gör det. Uppmaning har även skickats brevledes till fastighetsägaren. 
Ansvar: I första hand fastighetsägaren och i andra hand gata/parkenheten. 
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6. Bygatan 
Synpunkt: Starkare belysning önskas.  
Åtgärd: Ljusintensitet kan ökas på armaturerna. Hänsyn måste dock tas till grannar. Vill 
undvika bländning. Om nya klagomål kommer in till gata/parkenheten justeras intensiteten. 
Ansvar: Gata/parkenheten. 
 
Synpunkt som tillkom under vandringen: Fastighet på Bygatan i dåligt skick där bla 
takpannor lossnar och faller till mark. 
Åtgärd: Tillsynsanmälan kan göras till plan-och bygglovsenheten.  
Ansvar: Anmälan kan göras av tex medborgare eller byalag dvs den som anser att 
tillsynsanmälan är behövlig. 
 
Synpunkt som tillkom under vandringen: Vivegatan saknar belysning. Belysning önskas. 
Förslagsvis kan det vara interaktiv belysning som tänds när man passerar. 
Åtgärd: Kommunal väg. Det kommer alltid att finnas gator och vägar i kommunens orter som 
inte kommer att vara upplysta. Alla vägsträckor har inte samma behov av att vara upplysta. 
Vivegatan har lägre prioritet. Andra vägar som är upplysta kan väljas för tex promenader. 
Investeringsbudget måste även ge utrymme för nya belysningssträckor. Gata/parkenheten tar 
med i lista över nya önskade belysningsstråk. 
Ansvar: Gata/parkenheten. 
 
7. Bagaregatan 
Synpunkt: Starkare belysning önskas.  
Åtgärd: Ljusintensitet kan ökas på armaturerna. Hänsyn måste dock tas till grannar. Vill 
undvika bländning. Om nya klagomål kommer in till gata/parkenheten justeras intensiteten. 
Ansvar: Gata/parkenheten. 
 
Synpunkt som tillkom under vandringen: Dålig belysning på stigen mellan Bagaregatan 
och Köpmangatan. 
Åtgärd: Byta till nya armaturer. 
Ansvar: Gata/parkenheten.  
 
8. Köpmangatan 
Synpunkt: Starkare belysning önskas.  
Åtgärd: Trafikverkets väg och därmed deras belysningsstolpar. Medborgare uppmanas att 
kontakta Trafikverket. Ingen åtgärd från gata/parkenheten. 
Ansvar: Trafikverket.  
 
Synpunkt som tillkom under vandringen: Nedbrända huset på Köpmangatan 42A och B, 
vad ska hända med det? 
Åtgärd: Plan- och bygglovsenheten har precis skrivit fram ett beslut om att fastighetsägaren 
får riva huset. Det är oklart vad fastighetsägaren tänker göra i framtiden. 
Ansvarig: -  
 
 
 

http://www.simrishamn.se/


  www.simrishamn.se  
 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  2017-11-15 
Gata/parkenheten 
 

 
 
 
9. Backagatan 
Synpunkt: Starkare belysning önskas.  
Åtgärd: Ljusintensitet kan ökas på armaturerna. Hänsyn måste dock tas till grannar. Vill 
undvika bländning. Om nya klagomål kommer in till gata/parkenheten justeras intensiteten. 
Ansvar: Gata/parkenheten. 
 
Synpunkt som tillkom under vandringen: Sträckan med 30km/tim önskas förlängas så att 
den börjar i höjd med Köpmangatan eftersom förskolebarn vistas i gatuområdet. 
Åtgärd: Måla 30 samt gångfält på Backagatan och Skräddaregatan. Ev möjlighet att förlänga 
30-sträckan med start direkt efter Köpmangatan så att det blir 30 på både Skräddaregatan och 
Backagatan samt ev Vivegatan. Utförs tidigast våren 2018.  
Ansvar: Gata/parkenheten. 
 
Synpunkt som tillkom under vandringen: Hörntomten Örnaljung 15 på Backagatan. 
Ytterligare belysningsstolpe önskas. 
Åtgärd: Fastigheten tillhör Simrishamns kommun. Gata/parkenheten tar med i lista över nya 
önskade belysningsstråk. 
Ansvar: Gata/parkenheten. 
 
Synpunkt som tillkom under vandringen: Grönområde söder om skolbyggnaderna behöver 
röjas då gatubelysning skyms. 
Åtgärd: Fastigheten tillhör Simrishamns kommun. Gata/parkenheten röjer. 
Ansvar: Gata/parkenheten. 
 
10. Skolans parkering 
Synpunkt: Bättre belysning önskas. 
Åtgärd: Fastighetsenheten ser över belysningen på skolfastigheten. Pågående arbete. 
Ansvar: Fastighetsenheten. 
 
11. Borrby backar, stigen mellan skolan och scoutstugan samt del av Kyrkostigen. 
Synpunkt: Belysning önskas längs med stigen eftersom den används flitigt till och från 
skolan.  
Åtgärd: Svenska kyrkan och Simrishamns kommun äger marken. Diskussion måste tas med 
Svenska kyrkan. Investeringsbudget måste även ge utrymme för nya belysningssträckor. 
Gata/parkenheten tar med i lista över nya önskade belysningsstråk. 
Ansvar: Gata/parkenheten och Svenska kyrkan 
 
Synpunkt som tillkom under vandringen: Ängen bakom scoutstugan har behov av skötsel. 
Enligt medborgare har ängen slaghackats av kommunen tidigare. 
Åtgärd: Kommunens ansvar kollas upp. Entreprenör har missat denna grönytan. Ska skötas 
av kommunen. 
Ansvar: Gata/parkenheten. 
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Synpunkt som tillkom under vandringen: Tomt söder om scoutstugan, Borrby 33:7 
behöver röjas. Växtlighet ut i Örumsvägen och skymmer belysning. 
Åtgärd: Fastigheten ägs av privatperson. Gata/parkenheten skickar informationsbrev till 
fastighetsägaren om uppmaning att klippa träd och buskar. Simrishamns kommun har rätt att 
klippa i det fall fastighetsägaren inte gör det.  
Ansvar: I första hand fastighetsägaren och i andra hand gata/parkenheten. 
 
12. Borres väg 
Synpunkt: Starkare belysning önskas.  
Åtgärd: Ljusintensitet kan ökas på armaturerna. Hänsyn måste dock tas till grannar. Vill 
undvika bländning. Om nya klagomål kommer in till gata/parkenheten justeras intensiteten. 
Ansvar: Gata/parkenheten. 
13. Parkområde mellan Borres väg och Dalgatan. 
Synpunkt: Bättre belysning önskas. Vegetation skymmer belysning samt att lampor är 
sönder. Återställning inte utförd efter fibergrävning. 
Åtgärd: Ljusintensitet ökades på en armatur under vandringen. Vegetation röjs av 
gata/parkenheten. Ingen lampa sönder vid vandringen. Gata/parkenheten kontaktar IP-only 
angående återställning. 
Ansvar: Gata/parkenheten. 
 
14. Dalgatan 
Synpunkt: Starkare belysning önskas.  
Åtgärd: Ljusintensitet kan ökas på armaturerna. Hänsyn måste dock tas till grannar. Vill 
undvika bländning. Om nya klagomål kommer in till gata/parkenheten justeras intensiteten. 
Ansvar: Gata/parkenheten. 
 
15. Grönyta S:1, allmänning, vid Dammgatan/Färgaregatan. 
Synpunkt: Ingen skötsel av grönområdet. Enligt medborgare har kommunen skött området 
tidigare. Vattenbrunn finns inom området vars lock behöver ses över eller bytas. 
Åtgärd: Samfälld mark med många ägare. Gata/parkenheten kollar upp om det är 
kommunens ansvar att slaghacka området. Brunnslock har kontrollerats av gata/parkenheten 
och behöver inte bytas.  
Ansvar: Gata/parkenheten sköter inte grönytan vilket även har meddelats tidigare. 
 
16. Lekplats Korsoren 
Synpunkt: Belysning sönder samt nedsläckt belysning. 
Åtgärd: Befintlig belysning som inte fungerar åtgärdas. Lekplatsen kommer att byggas om 
under våren 2018 och kommer att kompletteras med mer belysning. 
Ansvar: Gata/parkenheten 
 
17. Kyrkstigen, se punkt 11. 
 
Synpunkt som tillkom under vandringen: Skvadronsgatan, buskörning, smällare, eldning. 
Medborgare säger att det har varit lugnare under 2017 än 2016. Björkar behöver gallras. 
Åtgärder: Tillsyn av polismyndigheten. Gata/parkenheten gallrar björkar. 
Ansvar: Polisen och gata/parkenheten. 
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Övrigt: 

• Under vandringen lades informationsbrev med uppmaning att klippa häckar och träd 
som skymmer belysningen till berörda fastigheter. 

• De som önskar starkare belysning tipsas om att sätta upp kompletterande belysning på 
sina fastigheter. 

 
 
Stort tack för er medverkan vid denna trygghetsvandring!  
 
Simrishamns kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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