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Upplägg och bakgrund 

Genomförare: Säkerhetsenheten 

Närvarande på trygghetsvandringen:  
Tjänstepersoner från kommunen, representanter från politiken, fältsekreterare, några av Munka Ljung-
bys grannsamverkare, Toftaskolan samt flera Munkabor. 

 

Syfte till Trygghetsvandring 
Syftet är att identifiera trygga och otrygga platser och målet är att skapa trygghetshöjande åtgärder. 

 

Genomförande 
Vi valde att arbeta på tre olika sätt för att täcka in Munka Ljungby på ett bra och effektivt sätt. En 
grupp satt och lyfte fram upplevd otrygghet och trygghet i bygden medan en patrull gick ut och sam-
lade in uppgifter. Ytterligare en patrull tog bilen och åkte ut till valda ställen och dokumenterade. Re-
ceptet blev framgångsrikt. 
 
 

Dokumentering 

Anteckningar som fördes under mötet finner du här sammanställt, med åtgärdsstatus samt vem som 

är ansvarig . Under förmötet till denna trygghetsvandring inkom synpunkter som bidrog till en varie-

rad kväll . Det är sparsamt med bilder men kompletterat med mindre kartanvisningar istället för att 

lokalisera platsen. 

 

Protokoll 

Detta protokoll finner du på www.engelholm.se/trygghetsvandring . Det uppdateras efter hand som 

svar inkommer från de olika ansvarsenheterna.  

 

Nästa trygghetsvandring 

Nästa trygghetsvandring kommer planeras in hösten 2019 

 

 

http://www.engelholm.se/trygghetsvandring
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Inkommet brev angående bron  

PRO Munkaljungby 

Genomfart Munkaljungby med tung trafik. 

År 2009 byggde Trafikverket om i samhället och sade sig göra det 
svårt för tung trafik 

Genom att ”göra” ”timglas” och smala, tvära korsningar. (se vid 
kyrkan, Möllegatan) 

Då skulle det också skyltas för förbifarter, men så blev det inte! 

DÅ FICK DET BLI SÅ! 

Nu skall bron över Rössjöholmsån stängas i 10 (tio)veckor för 
ombyggnad!  

Då måste TRAFIKEN ta andra vägar! 

Som VI i Munka kan tänka oss skall fungera sedan också! 

Eller det kanske behövs ett genomfartsförbud  

för tung trafik! 

SPF tycker på sitt månadsmöte att det är viktigt att få 

en BRA TRAFIKSITUATION i samhället. 

PRO informeras med detta brev. 

Trafiking. svarar i telefon att det är TV. som bestämmer 

men K. bör väl kunna agera i detta ärende!  

Jag kan gärna informera mer.  

Med vänlig hälsning Bengt Persson   

PLATS 1 
Teckenförklaring  

 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd 

Bron 

 

Problem 

1) 4 lampor släckta varav en låg ned. Enligt gran-

nar, hade man grävt av kabeln. Mörkt. 

2) GC-väg finns bara över bron. Cyklister måste 

korsa vägbanan för att komma rätt på GC-

vägen före och efter bron, vilket skapar en 

otrygghetskänsla. Cyklister undviker GC-vägen 

för att man ser det för riskfyllt att använda 

den. 

3) Oro över tung trafik som kommer ledas över. 

Ansvarig  

Trafikverket 

Ängelholms kommun     

  

Status 

 GC-väg är planerad före och efter bron och ligger i 

cykelvägplanen för 2024-2026. GC-väg planerades in 

för att bybor fann det för otryggt att gå över tidigare 

bron, som var smal. 

 Beläggningsarbete på väg 1788 kommer preliminärt 

ske under 2018  

 Kabeln är åtgärdad och belysningen över bron 

återställd  

 

Det tillåts tung trafik över bron. Vill man överklaga 

får man vända sig till Länsstyrelsen.   

Förslag till åtgärder 

1) Se över belysningen—tänd upp 

2) Fortsätta GC-väg innan och efter bron 

3) Vill ha svar från Trafikverket 
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PLATS 2 
Teckenförklaring  

 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd 

Munka idrottsplats 

 

Problem 

1) 1 lampa släckt på parkeringen till IP 

2) Busshållsplatserna längs Örkelljungavägen lig-

ger i ett stort mörker—mycket otryggt. 

3) GC-väg ej belyst. Överfart till jordgubbsfältet 

har skett naturligt mitt emot Flyingevägen. 

Väldigt mörkt och otryggt 

Ansvarig  

Ängelholms kommun 

Trafikverket   

Status 

 IP fixar lampan  

 Kommunen har precis utrett att de ska bygga en 

GC väg (röd pil) inkluderat belysning samt sätta belys-

ning vid gul pil    

Belysning vid busshållsplats vid IP åligger TRV, invän-

tar kontakt    

Förslag till åtgärder 

1) Sätt i ny lampa 

2) Se över belysningen vid busshållsplatserna. 

3) Se över belysningen längs GC-vägen, Dagtid används den flitigt men kvällstid vågar man sig inte 
ut. 

Gamla Örkelljungavägen 

 

Problem 

1) Avsaknad av belysning—mörkt. Många barn 

tar denna väg till skola. 

Ansvarig  

Trafikverket       

Status.  
 Ingen åtgärd   

PLATS 3 

Förslag till åtgärder 

1) Se över möjligheten till belysning 
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PLATS 4 
Teckenförklaring  

 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd 

Klippanvägen 

Ansvarig  

Trafikverket/Skånetrafiken    

   

Status 

 Skånetrafiken kommer sätta upp en instruktion på 

hur man använder sig av snurrplattan. 

 

Problem 

1) Busshållsplatserna ligger mörkt—otryggt och 

osäker överfart många tar för att komma på 

sätt sida om samhället. 

Det finns två snurrplattor med reflexer vid håll-

platserna för att bussarna ska se eventuella passa-

gerare. Det står inte hur man använder dem—

ologiskt och barn når inte upp till dem. 

2) Drogförsäljning—undanskymt p g a bristande 

belysning 

PLATS 5 

Scoutstugan vid Rössjöholms å 

 

Problem 

1) Sly och träd som ligger 

2) Belysning saknas på GC-väg 

Förslag till åtgärder 

1) Se över möjligheten till belysning. Nuvarande lösning uppfyller inte tillgänglighetskravet. Barn 

och rullstolsburna når inte upp till snurrplattan samt att info saknas om hur de ska användas. 

2) Fältsekreterarna ska störa ev drogförsäljning. Belysning från busshållplats hade möjliggjort syn-

barhet och kan ge en dämpande effekt på drogförsäljning. 

Ansvarig  

Ängelholms kommun      

Förslag till åtgärder 

1) Rensa upp. 

2) Se över belysningsmöjligheter 

Status 

Grönytorna tillhör kommunen men arrenderas av 

Munkas innebandyklubb 

 Kommunen har ingen GC-väg vid scoutstugan 
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PLATS 6 
Teckenförklaring  

 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd 

Toftaskolan 

 

Ansvarig  

Ängelholms kommun 

 

Ängelholmslokaler      

Status 

 Fältsekreterarna tar med sig information kring till-

håll 

 Se över en möjlighet till att förtäta belysningsstol-

parna (om det ryms i budget) 

Se över möjligheten att åtgärda den vattensjuka delen.

Problem 

1) Tillhåll på kvällarna—innergården av skolan 

2) Gångstigen Svedjegatan mörkt 

3) Vändplats på Vretgatan—mörk 

4) Vattensjukt vid fotbollsplanen 

 

PLATS 7 

Ängelholmsvägen/Ellenbergavägen 

 

Problem 

Cyklister kör rakt ut 

Förslag till åtgärder 

1) Mer folk som kan cirkulera på skolområdet, 

2) Se över belysning på punkt 2 och 3 

3) Dränera bättre på punkt 4 

Ansvarig  

Ängelholms kommun 

       

Status 

 Sätta upp räcke kan orsaka olycka   

    

 

Förslag till åtgärder 

Sätt upp räcke för att dämpa cyklisternas framfart. 

2 4 3 
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PLATS 8 
Teckenförklaring  

 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd 

Kyrkogatan/Sveavägen 

 

Ansvarig  

Ängelholms kommun 

Privata fastighetsägare      

Status 

 Övergångsställe målas inte in p g a olycksrisker det 

medför. 

 Kommunen ska åka ut och se över häckhöjden 

 

Det får max vara 80 cm högt enligt given standard.  

     

Problem 

Dålig sikt i korsningen—saknas övergångsställe 

 

PLATS 9 

Svampens lekplats—Hålan 

 

Problem 

Mörkt—saknas belysning 

Förslag till åtgärder 

Övergångsställe, det är mycket barn från Jordgubbsfältet som passerar. 

Boendes häckar är höga—klipp ned i hörnor. (Övergår de standardhöjd?) 

Ansvarig  

Ängelholms kommun      

Status 

 Belysning på lekplatser har kommunen fått avslag 

på att genomföra    

 
Förslag till åtgärder 
Sätt upp belysning 
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PLATS 10 
Teckenförklaring  

 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd 

Lekplats Sveagatan 

 

Ansvarig  

Ängelholms kommun     

  

Problem 

1) Mörkt saknas belysning 

2) Bänk och bord har tidigare funnits men är 

nu bortplockat 

PLATS 11 

Elljusslingan Problem 

Otrygg zon om man är ensam 

Förslag till åtgärder 

1) Se över belysning 

2) Sätt dit bänkar och bord 

Ansvarig  

Ängelholms kommun      

Status 

 Slaghackning är genomförd och genomförs 2 ggr/

år       

Förslag till åtgärder 

Röj upp i skogen så att sikten blir bättre 

Status 

 Belysning av lekplatser har kommunen fått avslag 

på från politiken 

Bänkar och bord kommer tillbaka inom kort. 
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PLATS 12 
Teckenförklaring  

 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd 

Östra Storgatan 

 

Ansvarig  

Trafikverket       

Status 

  Området är för smalt att kunna hitta en bra lös-

ning. 

Problem 

Vissa områden är väldigt smala/trånga svårt vid 

möten. 

Cyklister och gående blandas på den gemen-

samma vägen 

PLATS 13 

Toftaskolan/Multiarenan 

 

Problem 

Mörkt kring multiarenan, paviljongen samt på 

GCväg. 

Det är långt mellan lyktstolparna 

Förslag till åtgärder 

Bredda trottoaren? Röja? 

Dela upp GC-väg så cyklister med enkel linjemålning 

Ansvarig  

Ängelholmslokaler     

Förslag till åtgärder 

Se över belysningen kring multiarenan—timer? 

Belysning på fasaden av paviljongerna 

Extra stolpe för att förtäta belysningspunkterna 

Status 

 Belysning kan sättas upp på skolans bekostnad. De har 

inte utrymme för detta i sin driftbudget samt att de inte har 

ansvar att belysa upp efter verksamhetens tid.  
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PLATS 14 
Teckenförklaring  

 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd 

Viadukt Ellenbergavägen 

Ansvarig  

Trafikverket       

Problem 

Fel vinklat på anslutning, ser inte mötande i tun-

neln. 

Klotter i tunneln 

 

Runt tunneln är det mycket buskage och männi-

skor som ”bor” bland buskarna. Madrasser har 

påträffats. 

PLATS 15 

GC-väg mot Linneas gata 

Bilden komprimerad! 

Problem 

Dåligt upplyst 

 

 

Status 

 Vi kommer få måla tunneln i en ljus färg, inväntar 

tillstånd 

 Se över möjligheterna att siktröja kring tunneln och 

runt GC-vägen 

Ansvarig  

Ängelholms kommun     

  

Förslag till åtgärder 

Se över belysningen 

Sträckan skulle behöva gallras Status 

 Ska vara enligt en äldre standard.   

  Nytt förslag—siktröja för att belysningen 

kommer till sin rätt.. Det röjdes för två år sedan. 

Förslag till åtgärder 

Klottersanera  

Måla tunneln—låta skolelever måla eller någon konstnär? 

Se över möjligheterna att förbättra sikten i tunneln—speglar? 
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PLATS 16 
Teckenförklaring  

 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd 

Bakom gamla sparbanken utanför Munka 

Allköp 

 

Ansvarig  

Ulf Aronsson       

Status 

 Vi hittar inte var bänkarna är lokaliserade—

frågan bordläggs. 

 Belysningen är ur drift på två stolpar—

åtgärdas   

Problem 

Bänkar i dåligt skick 

Belysning ur drift 

Tryggt/fint  

Stubbfrästa stolar var mycket uppskattade 

Lätt tillgängligt för funktionsnedsatta 

PLATS 17 

Bakom växthusen GC-väg 

 

Problem 

Inga 

Tryggt/fint  

Noterades på rundan för att det är fint gallrat i 

buskagen och tätt mellan lyktstolparna 

Förslag till åtgärder 

Byt ut bänkarna 

 

Ansvarig  

Ängelholms kommun     

  

Status 

 Gott exempel som behövde lyftas!   

   

Förslag till åtgärder 

Inga 
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PLATS 18 
Teckenförklaring  

 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd 

Munka Allköp 

 

Ansvarig  

Ängelholms kommun 

      

Problem 

Samlingspunkt för mopedbil/bilburen ungdom—

det kan upplevas skrämmande 

PLATS 19 

Munka – folkhögskola/Hillarpsvägen 

 

Problem 

1) Ungdomar samlas bakom 

2) Dålig belysning vid parkering på baksidan av 

skolan. 

3) Misstanke om drogförsäljning 

Viktig information 

Skolan meddelar att skolans område inte är all-

män plats och ska respekteras. 

Förslag till åtgärder 

Att mopedburen ungdom får någonstans att vara—typ ett garage? 

Status 

 Fältsekreterarna kommer bevaka området och 

störa       

Status 

 Fältsekreterarna tar med sig informationen.  

 Ska vara åtgärdat enligt elektrikern  

 Det finns ingen linjemålning mellan Nygatan och 

Hillarpsvägen, men vid ombyggnation kommer det att 

tillföras. Såsom gatan är utformad, gäller 30 km/h och 

gatan har motveck som avser gångstråk. 

Förslag till åtgärder 
1) Fältsekreterarna uppmärksammade av problemet. 

2) Se över belysning 

3) Polis informerad—markering av väjningsplikt i väg-

banan 

Ansvarig  

Ängelholms kommun  

Munka Folkhögskola      
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PLATS 19a 
Teckenförklaring  

 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd 

Komplettering av punkt 19 gällande vägmarkering 

Utmed Nygatan är det gångbanor varav en med linjemålning, se blå markering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan Nyg och Hillarpsv på Möllevångsg finns ingen markerad gångbana, utan det finns enbart motveck 
i sidorna av vägen, detsamma gäller för Ringg. Denna typen av gator har vi en hel del, vid ombyggnad för-
söker vi alltid få till åtminstone en gångyta. Det är 30 km/t i området så det ska funka som det är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillarpsv är markerad med gc-fält på båda sidorna av vägen. Markeringen upphör vid korsningarna då det 
är högerregeln som gäller där. 
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PLATS 20 
Teckenförklaring  

 Nytt problem,  Ska åtgärdas,  Problemet åtgärdat,  Struket, ej åtgärd 

Östra Storgatan + korsningen Kyrkogatan 

 

Problem 

Påkörd stolpe samt påkörd timglas (knän) 

Timglaset är på ett ställe mycket nära korsningen 

vilket skapar olyckor. 

PLATS 21 

Ellenbergavägen  

 

Problem 

Smal gångbana 

Förslag till åtgärder 

Se över stolpar och timglas 

Timglasen ställer till det i gatumiljön särskilt vid Kyrkogatan—ligger för nära korsningen—flytta eller ta 

bort 

Ansvarig  

Trafikverket       

Status 

 Vid byggnation ville inte bygdens invånare ha pre-

senterat förslag utan det blev timglas, vilket inte änd-

ras på i nuläget.     

Ansvarig  

Trafikverket       

Status 

 Ingen åtgärd  

Förslag till åtgärder 

Röj 
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Svar från Trafikverket gällande övergångsställen 
 
År 2000 ändrades lagstiftningen så att bilister fick väjningsplikt mot fotgängare på övergångställen. I 

samband med detta togs beslut att antalet övergångställen skulle minska och att dessa endast skulle 

finnas på platser där många fotgängare korsar vägen. Markerade övergångställen ger en falsk trygghet 

för fotgängare och trafikforskning har visat att man som oskyddad trafikant löper 2,5 gånger så stor 

risk att bli påkörd på ett övergångställe vid korsande av väg än vid passage över en väg där övergång-

ställe saknas. Trafikverket är restriktiva till att anlägga nya övergångställen då det är den plats där vi har 

flest olyckor med oskyddade trafikanter. 

När vi anlägger övergångställen gör vi det på grund av att vägen är så trafikerad att man kan få vänta 

väldigt länge innan det finns möjlighet att passera. För att vi ska överväga det ska det normalt vara 

minst 300 fordon per maxtimme, dvs. ca 3 000 fordon per dygn.  

Enligt trafikförordningen ska förare lämna företräde för gående som gått ut på eller just ska gå ut på 

ett övergångställe. Gående som ska gå ut på ett övergångställe har dock en skyldighet att ta hänsyn till 

avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångstället. Särskild försiktighet ska 

iakttas på platser där sikten är skymd. 

Övergångställen är alltså inte en åtgärd som anläggs för att öka trafiksäkerheten, i synnerhet inte för 
barn eftersom ett övergångställe kräver samspel mellan fotgängare och bilist vilket ett litet barn inte 
kan hantera själv. 
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Vad vi själva kan bidra med för ökad trygghet 
 Felanmäla när vi ser något som behöver åtgärdas, se felanmälan. 

 Hålla hastighetsbegränsningarna. 

 Engagera dig i nattvandrarna. 

 Gå med i grannsamverkan som finns i din närhet eller starta upp en. 

 Använd dig av teknisk lösning som appar som Coyard eller Trygve. 

 Säga på ett trevligt sätt till ungdomar som stökar att lugna ned sig och vara rädd om saker i deras 
omgivning.  

Lämna synpunkter 

Har du förslag på var du vill se en trygghetsvandring? Eller vill du beskriva var du känner dig otrygg 
respektive trygg, får du gärna skriva till oss på trygghetsvandring@engelholm.se  

 

Felanmälan 

På Ängelholms hemsida kan du göra en felanmälan som du har upptäckt. För mer information gå in 
på denna länk http://www.engelholm.se/Kontakt/  

 
Belysningsstolpar som inte lyser och tillhör trafikverket ring: 

Trafikverkets felanmälan 0771-921 921 

 

Medborgarförslag 

Du som är folkbokförd i Ängelholms kommun får ställa medborgarförslag till kommunfullmäktige. 
Det krävs ingen rösträtt, så även personer med utländskt medborgarskap, barn och ungdomar har rätt 
att ställa förslag. Föreningar, råd eller dylikt kan dock inte lämna medborgarförslag. 

 
Mer information finns på www.engelholm.se under medborgarförslag 

 

Vad händer nu? 

Samtliga punkter som har framkommit under trygghetsvandringen kommer gås igenom. Den som står 
som ansvarig kommer att få tid att ta informationen till sig och återkomma med svar. Antingen kan 
problemet åtgärdas och i andra situationer kan det inte åtgärdas. Du kan se detta enkelt på statusupp-
dateringarna som kommer förändras allt eftersom var punkt arbetas av. 
 

Coyard eller Trygve 

Det är appar som man kan via grannsamverkan ha en dialog med varandra om iakttagelser man gör i 
sin närhet. Det kan röra sig om att man t ex sett en bil som cirkulerar i området, någon uppträder på 
ett visst sätt eller man bevittnar brott av något slag.  

 
Leif Nyrell kan berätta mer om appen Coyard och om dess funktioner. Mer info om Coyard finner du 
på http://coyards.se/ .  

Kontakt till Leif Nyrell 0707-36 11 98. 
 

Ett stort tack till alla er som har bidragit till trygghetssittningen 

 och som har besvarat frågor samt bidragit till trygghetsskapande åtgärder! 

Säkerhetsenheten 

Ängelholms kommun 

mailto:trygghetsvandring@engelholm.se
http://www.engelholm.se/Kontakt/
http://www.engelholm.se
http://coyards.se/

