
 
 

Minnesanteckningar Trygghetsvandring 2019-11-12 kl 18:30 
 

Plats: Förvaltningskontorets lunchrum Klostergången 13 
 
Närvarande Medlemmar 
 

Karin Hansson Katerina Tzova 

Carin Gadd Mariann Haglund 

Bosse Carlsson Lillemor Svensson 

Inga Sandberg Berit Olausson 

Marie-Louise Strindberg Bimbi Dahne Widerberg 

Anne-Marie Dahlander  

  
 
 
Närvarande från förvaltningen  
 
Christina Falk Larsson         Tommy Karlsson          Aina Gürlet 
 
 
Alla hälsas välkomna och samtliga deltagare presenterar sig och talar om vilken gård 
man bor på. Vi går igenom föreslagen vandringsväg samtidigt som vi fikar.  
 
Christina informerar om syftet med Trygghetsvandringen, hur vi genom olika insatser 
kan förbättra vår miljö.  
 
Informerade även i stora drag om hur områdesbevakningen i området går till. 
 
Några punkter som togs upp: 
 
Problemen med narkotikahandel i området har ökat enligt boende. Kan man ha 
kameraövervakning vid trappan och hissen? Frågan diskuteras inom 
Masthuggsterrassens samfällighetsförening. 
 
Önskemål om att föreningen bjuder in närpolis för informationsmöte. 
 
Boende uppmanas att meddela alla inbrott och all skadegörelse till förvaltningen. 
 
Se till att dörrar stängs ordentligt! 
 
 
Nedan anges synpunkter som framkom under vandringen: 
 
Det upplevs som mörkt utanför Vaktmästaregången 2. Kan man kanske sätta 
belysning på planteringsbingarna för att öka allmänbelysningen på gångstråk? 
 



Fasadbelysning uppåt och nedåt på vissa gavelväggar skulle bidra till 
allmänbelysningen. 
 
Klippning av åretruntgröna buskar utanför Vaktmästaregången 2 önskas. 
 
Gångvägen bakom Fyrmästaregången är mörk och obehaglig att passera när det är 
mörkt. Rhododendron bör klippas ner för att pollarna skall kunna ge något ljus. 
Gången skulle behöva breddas så att man inte tvingas ut på gräset vid möte. Det är 
även en svacka i asfalten. 
 
Det är mörkt vid grinden in till förskolan, där skulle man kunna sätta någon 
fasadbelysning. 
 
Buskar behöver beskäras nedanför trappan som leder från förskolan ner till 
Skepparegången. Trappan skyms och blir en fara när bilar kommer körandes. Även 
önskemål om farthinder här. 
 
På platån ovanför Hobergs trappor bör man sätta ett räcke mot slänten. 
 
Buskaget som är ovanför trappan från Johanneskyrkan är alldeles för högt. Skulle 
behövas klippas ner och ur så man er kullen upp mot Skepparegången 2-8. Ibland är 
det folk som bor i dessa buskar på sommaren. 
 
Buskar på kommunens sida utmed ovan nämnda trapp kan också klippas så man ser 
muren. 
 
Slänten mot kyrkan måste hållas ren från sly eftersom ytan drar till sig udda klientel 
som håller till där. Föreningen bör kunna ta hand om denna yta trots att det är 
kyrkans mark. 
 
Upplevs som mörkt vid nedre delen av trappan vid vandrarhemmet. Ytterligare 
belysning bör tillföras. 
 
Området vid hissen från Masthuggstorget upplevs som otrygg. Dock upplevs 
belysningen som god av närvarande på plats. 
 
Riksbyggen/Platzers yta mellan deras hus är mörk, och har blivit ett tillhåll. 
 
Belysning av ”Masthuggshallens” väggskylt önskas, svårt att hitta till hallen. Skylten 
är inte föreningens ansvar utan Idrotts- och föreningsförvaltningen, som hyr lokalen. 
Vi framför önskemålet till dem. 
 
Konstverket på gaveln Mattssonsliden 28 lyser inte, ej heller det vid gaveln på nedre 
Klamparegatan. 
 
Kan man belysa den planterade rundeln i stråket, kanske något på insidan av 
muren? 
 
Buskarna i de stora slänterna/rundlarna i stråket borde kunna klippas ner och hållas 
lite lägre. 



 
Utmed fasaden på baksidan av Rangströmsliden 7-5 (utanför Spelberoende) skulle 
man kunna komplettera med en ytterligare belysning på fasaden. 
 
Ytan på baksidan av Rangströmsliden 3, ingång till bl.a. bastu och gym, är lite mörk, 
vore bra med en extra belysning. 
 
Det saknas en belysningsstolpe sedan fasadrenoveringens byggbaracker stod i 
stråket på Masthuggsliden. 
 
Under vandringen uppmärksammades även en del trasiga ljuskällor, dessa är 
rapporterade till driften och kommer åtgärdas snarast. 
 
Förvaltningen tackar de tappra medlemmar som deltog och vandrade runt i regn och 
blåst. Vandringen avslutades vid Paradistorget kl. 20.20. 
 
Inkomna önskemål om förbättringar ses över av förvaltningen. 
 
Anteckningar fördes av 

 
Christina Falk Larsson 
 
 


