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Protokoll från trygghetsvandring i Skillinge 2018-11-13 

 

Trygghetsvandringen utfördes gemensamt av medborgare, polis, politiker och tjänstemän från 

gata/parkenheten i Simrishamns kommun den 13 november 2018 kl. 18-20. Fokus låg på 

otryggheter i den offentliga miljön.  

 

Vandringen var planerad utifrån de synpunkter (13 st) som hade registrerats av medborgarna i 

den interaktiva kartenkäten. Kartenkäten var öppen för indata två veckor innan vandringen. 

Enstaka e-post som hade skickats till gata/parkenheten togs även med i vandringen.  

 

Inbjudan till trygghetsvandringen skickades till Skillinge Leje Samhällsförening. Lokala 

tidningar har också publicerat notiser om trygghetsvandringen. 

 

Nedan presenteras de platser vi besökte samt eventuella åtgärder. De synpunkter som 

framfördes under vandringen har inkluderats i protokollet. 

 

1. Strandgatan söder om livsmedelsbutiken 

Synpunkt: Gångbana saknas en bit av sträckan mellan affären och Seymoursväg. Det upplevs 

som farligt, sittandes i en permobil på den smala vägen när bilar kör förbi. Gångbana är även 

för gående och sträckan är även en del av Skåneleden. 

Åtgärd: Trafikverket är väghållare och beslutar om eventuell gångbana. Gata/parkenheten 

lämnar synpunkt till kommunansvarig på Trafikverket. 

Ansvar: Trafikverket. 

 

Synpunkt som tillkom under vandringen vid denna plats: 

Saknas belysning på parkeringen.  

Åtgärd: Belysning kommer komma upp innan årsskiftet 2018/2019. 

Ansvar: Gata/Park 

  

2. Holmåkravägen 

Synpunkt: Mörkt, hög hastighet och ojämn vägbana. 

Åtgärd: Behov av armaturbyte vid Holmåkravägen 2-8. Armatur slutar då vägen delvis är 

enskild. Om hastighetsregeln inte efterlevs är det en övervakningsfråga. Ojämn vägbana 

upptäcktes inte vid kontroll. 

Ansvar: Gata/parkenheten 

 

Synpunkt som tillkom under vandringen vid denna plats: 

Gatunamnskyltar saknas bl. a i Holmåkraområdet. 

Åtgärd: På stickgatan in, Holmåkravägen 2-8 sitter en gatunamnsskylt med endast 

adressnumren 2-8 (dubbelsidig). Denna kommer bytas ut så att även gatunamnet står med.  

Ansvar: Gata/Park 

 

3. Dammgatan 

Synpunkt: Bristfällig belysning. Behov av fler stolpar på gång- och cykelvägen samt vägen. 
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Åtgärd: Planering för nya stolpar gällande belysningsåtgärd. Vid vandringen upptäcktes 

stenbumling som var placerad mitt på gång- och cykelbanan. Den utgör fara och är ett hinder 

för gående, cyklande och driftfordon. Sten bort och upp gång- och cykelbanemärke för att 

hindra smitkörning av bilfordon. 

Ansvar: Gata/Park 

 

 

4. Motormansgatan 

Synpunkt: Bristfällig belysning. 

Åtgärd: Vid vandringen såg vi inget avvikande 

Ansvar: Gata/Parkenheten 

 

Synpunkt som tillkom under vandringen vid denna plats:  

Borrbyvägen/ Seymoursväg långtidsuppställd bil. Cykel med fastkedjad i stolpe på gångbana.  

Åtgärd: Parkeringsövervakaren har meddelats. 

Ansvar: Gata/parkenheten.  

 

5. Gång- och cykelbana Amiralsgatan-Långgatan 

Synpunkt: Belysning saknas 

Åtgärd: Planera för ny belysning längs GC-väg. Vid syn upptäcktes att asfalt saknades då 

gräset växte in över ytan. Asfaltering behövs. Befintliga bilhinder (bommar) har bristfälliga 

reflexer. Sätt på nya. 

Ansvar: Gata/parkenheten. 

 

 

6 Stora Nygatan 

Synpunkt: Bristfällig belysning. Belysning når ej motsatt sida.  

Åtgärd: Ingen åtgärd gällande belysning. Vägbredden omöjliggör detta. Gående bör välja 

sidan med belysning om man känner sig otrygg.  

Ansvar: Gata/parkenheten. 

 

7. Stora Nygatan + busstorget 

Synpunkt: Bristfällig belysning 

Åtgärd: Ingen planering gällande belysningsåtgärd. Synpunkten tas med i arbetet med 

detaljplanen. 

Ansvar: Gata/parkenheten. 

 

8. Killebacksgatan  

Synpunkt: Mörkt. Belysning saknas. 

Åtgärd: två belysningsstolpar upp. 

Ansvar: Gata/parkenheten.  

 

 

9. Bornholmsvägen 

Synpunkt: Mörkt. Belysning saknas. Dött träd. 

Åtgärd: Planering sker för belysning. Budget saknas i nuläget för åtgärd.  
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Ansvar: Gata/parkenheten. 

 

Synpunkt som tillkom under vandringen: Stenar bort, ev bom upp. Testa utan först och upp 

med gångbanemärke. 

Ansvar: Gata/parkenheten. 

 

 

10. Miljöstationen i hamnen 

Synpunkt: Mörkt Belysning saknas. Synpunkt tas med i genomförande av detaljplan. 

Åtgärd: Kommer att tas med i den nya planen. 

Ansvar: Gata/parkenheten. 

 

 

Synpunkt som tillkom efter vandringen vid denna plats: 

Synpunkt: Parkeringsförbud i strädden för att öka framkomlighet för t ex. räddningstjänst 

Åtgärd: Parkeringsvakt kan rapportera på parkeringsförbud då fordon står till hinders. Det är 

en generell regel. 

 

Synpunkt: Hastighetsövervakning Kaptensgatan och Strandgatan 

Ansvar: Polismyndigheten 

 

Synpunkt: Dålig/ingen väjningsplikt Seymoursväg/Hobyvägen (ingen huvudled och 

högerregeln gäller) 

Ansvar: Trafikverket 

 

 

Synpunkt: Lågt vattendjup i hamnbassäng, Gad Rausings fördröjd insats. 

Ansvar: Hamnen 

 

Synpunkt: Koordinater på livbojar 

Ansvar: Hamnen 

 

 

Synpunkterna som berör Trafikverkets ansvarsområde har 2018-11-13 vidarebefordrats till 

kommunansvarig på Trafikverket. 

 

  

Stort tack för er medverkan vid denna trygghetsvandring!  

 

Simrishamns kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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