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Sammanställning av åtgärder efter besök på plats 

Hammenhö g, trygghetsvandring 161123 
 

Tillsammans med tjänstemän från gata-/parkenheten samt planenheten i Simrishamns 

kommun, polis och medborgare vandrade man tillsammans en på förväg planerad runda i 

Hammenhög. Detta skedde kvällen den 23 november 2016 och hade fokus på otryggheter i 

den offentliga miljön. Rundan baserades på data från allmänheten som inlämnats via det 

interaktiva trygghetsverktyget (även sammanställning av byalaget) som låg uppe för indata 

under ett par veckor innan vandringen. Nedan presenteras de platser vi besökte samt de 

eventuella åtgärder som man skulle se var möjliga på plats.  

 

1. GC-väg Backavägen-Norr Ringvägen samt parken vid kyrkogården. På denna plats saknas 

belysning på gång- och cykelvägen samt stigarna i parken Vissa stigar i parken saknar 

hårdgjord yta.  

Åtgärd: Gångytorna, buskage samt belysning kommer ses över i ett helhetsgrepp från 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Man kommer hårdgöra gångytorna och klippa ner 

buskagage.  

Övrigt: Fartgupp anläggs på Backavägen i korsning med GC-väg.  

Ansvar: Gata/park.  

 

2. Nästa plats var för besök var genomfartsvägen vid skolan och kyrkan där man anser att 

hastigheterna är för höga och att barnen inte bör korsa vägen själva. Vägen är statlig och 

därmed beslutar Trafikverket om fysiska åtgärder i trafikmiljön. Kommunen kan dock besluta 

om stannande/parkering samt högsta tillåtna hastighet och kommer därför att remittera 

Trafikverket en hastighetssänkning till 30km/tim utanför skolan.  

Åtgärd: Ansöka om hastighetsändring hos Trafikverket 

Ansvar: Gata/park 

 

3. Skolstigen följdes för att se över om belysningen inte var tillfredställande.  

Åtgärd: Belysningen anses kunna vara tillräcklig. 

Ansvar: Gata/park.  

 

4. Gång- och cykelväg ut mot idrottsplatsen längs med gamla banvallen anses vara en smitväg 

för fordon samt väldigt lerig och otillgänglig. 

Åtgärd: Gata/park anser att det inte bör vara fordonstrafik på denna väg och kommer att sätta 

upp betongfundament för att förhindra infart med större fordon. Vägen kommer dessutom att 

asfalteras efter att fjärrvärmeledningen har dragits där.  

Ansvar: Gata/park. 

 

 

Stort tack för er medverkan vid denna trygghetsvandring!  

 

Simrishamns kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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