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Trygghetsvandring Mariehäll
Rapport från trygghetsvandring Mariehäll 20 oktober 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden tar del av rapporten och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning
Bromma stadsdelsförvaltning genomför årligen minst två
trygghetsvandringar.
Vandringen i Mariehäll genomfördes 2021-10-20. Protokollet
från vandringen bifogas (bilaga 1). Påtalade brister kommer
att ses över.
Bakgrund
Bromma stadsdelsförvaltning genomför trygghetsvandringar i
stadsdelsnämndens 24 stadsdelar. Vandringar genomförs
vanligtvis två gånger om året. Förvaltningen bjuder in
allmänheten, polisen, trafikkontoret och fastighetsbolag att
delta. Syftet med vandringen är att identifiera fel och brister i
utemiljön samt att undersöka behov av exempelvis
trygghetsskapande åtgärder.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning administration.

Bromma stadsdelsförvaltning
Stabsenheten
Köpsvängen 30
168 67 Bromma
Växel 08-508 06 00
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stockholm.se

Ärendet
Den 21 oktober 2021 genomfördes en trygghetsvandring i
Mariehäll. Deltagarna samlades vid Dartanjangs gata och
följde den på kartan markerade sträckan (bilaga
2). Deltog gjorde tjänstemän från stadsdelsförvaltningen,
tjänstemän från trafikkontoret, kommunpolisen, 6 engagerade
medborgare och 8 barn. Trygghetsvandringen resulterade i
en lista på 10 åtgärdspunkter och fyra övriga synpunkter
enligt protokollet. De påtalade bristerna
behandlade främst trygghetsskapande åtgärder avseende
trasig belysning, behov av slyröjning och klippning av buskar
och häckar, samt önskemål om förbättringar.
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Påtalade brister kommer att ses över och åtgärdas. De
punkter i protokollet som berör någon annan än Bromma
stadsdelsförvaltning, har vidarebefordrats till den härför
ansvariga instansen för åtgärd.
Jämställdhetsanalys
Medborgarundersökningens resultat (2021) för Bromma visar
att kvinnorna känner sig mer otrygga än männen. De brister
som påtalades under trygghetsvandringen handlar bland
annat om dålig belysning och skymda platser. Även tidigare
undersökningar visar att bra belysning och överblickbarhet i
utemiljön är faktorer som framförallt kvinnor lyfter som
trygghetsskapande.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Deltagande på trygghetspromenaden lämnade även övriga
synpunkter som har noterats i protokollet, totalt fyra punkter.
Deltagarna var även mycket positiva till förvaltningens initiativ
med trygghetvandringar och att också polisen hade möjlighet
att delta.
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