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Närvarande:

Peter Dacke, Avdelningschef, Bromma sdf
Cecilia Forsgren, Parkingenjör, Bromma sdf
Maria Östman, Bromma sdf
Tomas Gramén, Kommunpolis
Naziha Hariri Tekie, fältassistent Bromma sdf
Thomas Melki, fältassistent, Bromma sdf
Karl-Johan Stamyr, Belysningsingenjör, Trafikkontoret
Jonas Horowitz, Belysningskonsult
Wathier Lindgren, Parkentreprenör, Bite AB
6 medborgare/boende
8 barn 10-12 år
Tidpunkt:
20 oktober 2021
Plats:
Mariehäll

Trygghetsvandring Mariehäll
Trygghetsvandringen startade vid Dartanjangs Gata Vid
Lönnebergaparken kl. 18.00. Vädret var gråmulet men bjöd på
uppehåll.
Inbjudan till vandringen hade annonserats i tidningen Mitt I och
affischerats på föreningsanslagstavlor runt om i stadsdelen.
Uppslutningen var trots informationsinsatser något mager. Gruppen
som närvarade hade god kännedom om området och kunde
informera om brister och förtjänster i Mariehäll förutom de direkta
noteringar av t.ex. trasiga lampor som uppmärksammades.

Bromma stadsdelsförvaltning
Stabsenheten
Köpsvängen 30
168 67 Bromma
Växel 08-508 06 00
stockholm.se
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Under vandringen, direkt efter Annedalsparken, sökte en grupp barn
kontakt som ville ha information kring vad vi gjorde i deras område.
Gruppen bestod av ca 8 barn (pojkar) i åldern 10-12. Gruppen
svarade på frågor om vad de tyckte om sitt område och vad de
brukade göra när de var ute. De följde sedan med under hela
promenaden och var väldigt intresserade. Fältassistenterna kunde
knyta goda kontakter med barnen som de senare följt upp. Ett
resultat av vandringen var att pop-up aktiviteter genomfördes i
kyrkan och skolans lokaler under höstlovet.
Hundrastgården vid Dartanjangs Gata upplevs som mörk och
undanskymd. Diskussion fördes huruvida förstärkt belysning ökar
eller minskar tryggheten. Att vara på en plats som badar i ljus som
kontrasterar mot dem mörkare omgivning motverkar trygghet då
belysningen ger en upplevelse av exponering. Det fanns ljuskällor
som inte var i funktion och dessa skall åtgärdas av Trafikkontoret.
Övergångsställen är vid flera platser felplacerade då de ligger vid
korsningar och inte där den naturliga passagen är. Korsningen Emils
gata/Pippi Långstrumps gata saknar lämpligt övergångsställe. Vid
Mariehälls torg där man vill passera över Kamomillgatan för att
komma till butik eller gå vidare till bussar ligger övergångsstället i
början av gatan vilket gör att övergång görs där det inte finns
övergångsställe.
Boende vittnar om trafikanter som kör för fort. Skyltning otydlig i
övergången från 50-sträcka till gågata. Gäller vid Sushirestaurangen
på Pippi Långstrumps gata.
Annedalsparken har ett flertal döda träd som behöver ses över.
Boende oroar sig för att träden kan falla. I parken finns en BigBelly
som olyckligt placerats i pulkabacken.
Skolans mark/yta vid berget vid Annedalsparken avslutas med ett
staket och utanför detta störtar sig berget ner till en gångväg.
Boende rapporterar att barn leker farligt nära och oroar sig för att
någon skall ramla ner över kanten. Skolan behöver se över rutiner
för hur barn leker på rasterna.
Vid bryggorna vid Bällstaån var belysningen i pollare på vissa
ställen släckt/ur funktion. Representant från Trafikkontoret
meddelade att detta skulle åtgärdas. En komplettering av antalet
räddningsstegar vid bryggorna vid ån skulle behöva göras. Ett
förslag är att flytta om stegarna för att få en bättre spridning och
minska avståndet mellan dem. Fördelningen är ojämn vilket gör att
det kan vara väldigt långt till närmaste stegen medan det vid vissa
delar är väldigt tätt mellan dem.
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Gångväg Kratsbodavägen och Tappvägen behöver röjas och
återställas efter byggnation. Rester av byggnation (byggstaket)
behöver tas bort. Ett elskåp behöver kontrolleras om det fortfarande
är i bruk eller om det kan tas bort. Trafikkontoret tar med sig frågan
om elskåpet. Bromma sdf tar med sig frågan om byggstaket och
röjning.
Det allmänna intrycket av området är att det är välskött med få
undantag. De områden som är mindre välskötta är de som ligger ut
med Bällstaån och går i kanten av industrilokaler. Från de delarna
kunde också polisen berätta att det har förekommit dumpning av
stulna mopeder och cyklar. På andra sidan ån (som tillhör
Sundbyberg) så finns tomma industrilokaler och boende kunde
berätta om mindre trevligt klientel som rör sig kring dessa.
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