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Upplägg och bakgrund 

Genomförare: Säkerhetsenheten 

Närvarande på trygghetsvandringen:  
Tjänstepersoner från kommunen, representanter från politiken, fältsekreterare, polis, räddningstjänst, 
några av Hjärnarps framtidsbygd, Toftaskolan samt flera Hjärnarpsbor. 

 

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

 

Genomförande 
Vi valde att arbeta i mindre arbetsgrupper för att kunna täcka upp Hjärnarp på ett bra sätt.  
 

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 att vi 

valde att arbeta i minder arbetsgrupper. 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 våren 2020 

 

 

http://www.engelholm.se/trygghetsvandring
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PLATS 1 
Teckenförklaring  

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

Hjärnarp centrum/torget/Arons  Problem 

1. Papperskorgar fulla och för få 

2. Hastighetsöverträdelser 

Ansvarig  

Ängelholms kommun     

Trafikverket  

Status 

Ø Ängelholms kommun kan inte sätta upp hastighets-

display på statliga vägar. Frågan är överlämnad till Tra-

fikverket. 

Ø Tömning utförs mer sällan under vintern, varannan 
vecka. Ibland uppstår situationer där enstaka korgar 
blir överfulla men vi bedömer inte att problemet är så 
stort att det motiverar den ökade kostnad som tätare 
tömning skulle kräva. Mellan 1 april- 31 okt töms kor-
garna varje vecka. 

Större sopkärl är önskat—sätts ut om kommunen fin-
ner att det finns behov. 

● Städning från kommunen utfördes 2018-05-01 

Förslag till åtgärder 

1. Fler papperskorgar/hundbajstunnor samt frekventare tömning 

2. Fartkontroller 

3. Hastighetsdisplay 

4. Farthinder  
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PLATS 2 
Teckenförklaring  

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

Hjärnarp centrum/Rössjövägen  

 

Problem 

1) Belysningen är vriden så den bländar trafikan-

ter  

Ansvarig  

Ängelholms kommun 

Status 

 Belysning är beställd   

Förslag till åtgärder 

1) Justera belysningen 

Nya Rössjöholmsvägen/korsningen vid 

Grilleken  

 

Problem 

1) Hastighetsöverträdelser 

2) Stor olycksrisk 

3) Mycket och livlig trafik 

4) Sneddar över korsningen 

5) Köbildning  

Ansvarig  

Trafikverket       

Status.  
Ø En sådan förändring kräver ett politiskt beslut i 

samspel med Trafikverket. Tips, skriv ett önske-

mål till trafikverket@trafikverket.se   

PLATS 3 

Förslag till åtgärder 

1) Rondell 
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PLATS 4 
Teckenförklaring  

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

Nya Rössjöholmsvägen  

 

Ansvarig  

Trafikverket       

Status 

Ø Cykelvägen är inte prioriterad. 

Ø  Överfarten anses vara god 

Ø  Lägre hastighet hjälper inte att göra överfarten säk-

rare. 

Problem 

1. Dålig sikt i kurvorna 

2. Hastighetsöverträdelser 

3. Infart till Backagårdsvägen; farlig överfart 

för gång-/cykeltrafikanter  

PLATS 5 

Motorvägs-påfart/avfart  

 

Problem 

1. Höga hastigheter 

2. Köbildning  

Förslag till åtgärder 

1. Fartkontroller 

2. Cykelväg 

3. Be markägare ta ner buskage 

4. Göra överfarten säkrare och sänka hastig-

heten  

Ansvarig  

Trafikverket      

Förslag till åtgärder 

1) Rondell 

2) Trafikljus 

Status 

Ø En sådan förändring kräver ett politiskt beslut i 

samspel med Trafikverket. Tips, skriv ett önske-

mål till trafikverket@trafikverket.se   
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PLATS 6 
Teckenförklaring  

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

Söndrebalgs skola; gånarpsvägen och 

söndrebaljsvägen som skolan angränsar till 

  

Ansvarig  

Trafikverket 

 

     

Status 

Ø Sänka hastigheten är ej aktuellt. 

Ängelholms kommun har meddelat Trafikverket att 

hållplatsen bör byggas om inkluderat övergångsställe.   

Ø Kommunen kommer be Trafikverket att prioritera 

övergångsstället. De svarar att de inte kan prioritera 

det  i dagsläget. 

Problem 

1. Hastighetsöverträdelser 

2. Övergångsställe till bussen saknas 

3. Söndrebaljsv.—Tung trafik som kör fort  

PLATS 7 

Ängelholmsvägen/Ellenbergavägen 

 

Problem 

1. Skolgården är tråkig 

2. Idrottshall för liten/saknas för skola och 

annan verksamhet  

Förslag till åtgärder 

1. Hastighetsdisplay 

2. Fartkontroller 

3. Övergångsställe 

4. Sänkt hastighet 

5. Farthinder  

Ansvarig  

Ängelholms kommun 

       

Status 

● Ängelholmslokaler håller på med en översyn gäl-

lande skolgårdarna. Förhoppningen är att Söndrebalgs 

skola ska bli prioriterad. 

Ø Inget formellt beslut kring idrottshall finns. 

     

Förslag till åtgärder 

Uppfräschning av skolgården 

Bygga ny större idrottshall  
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PLATS 8 
Teckenförklaring  

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

Gångvägar mellan Söndrebalgs skola och 

förskolorna  

Ansvarig  

Ängelholms kommun 

Status 

● Bänkar är på väg till gc-vägarna. 

 Grill har kommit på plats.     

Problem 

1. Saknas sittmöjligheter 

2. Säker grillplats saknas på mötesplatsen mel-

lan förskolorna  

PLATS 9 

Ängen mellan Ugglehusvägen och Rotehus-

vägen  

Problem 

Överväxt 

Förslag till åtgärder 

Placera ut bänkar 

Riktig grillplats samt behållare för engångsgrillar/

grillkol  

Ansvarig  

Ängelholms kommun      

Status 

Ø Ytan slaghackas en gång om året enligt gällande 
skötselplan. 

   

Förslag till åtgärder 
Gör mötesplats: 

1. Parkbänk 

2. Klipp gräset 

3. Papperskorg 

4. Fotbollsmål eller annan aktivitet  

Status 

● Bänkar är på väg till gc-vägarna. 

● Grill har kommit på plats.  

● Sopkärl saknas    
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PLATS 10 
Teckenförklaring  

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

Boarpsvägen; 30, 40, 50-sträckan samt 

övre delen 70-sträckan  

Problem 

1. Buller av trafik vid hastighetsöverträdelse 

2. Stor ökning av tung trafik 

3. Ökad trafikmängd pga. fler boende samt 
sommargäster 

4. Hastighetsöverträdelser 

5. Inga mittlinjer 

6. Inga gång-/cykelvägar 

7. Skär kurvor 

8. Man vågar ej gå eller cykla längs vägen 

9. Bilar skär kurvor runt Arons och kör på 
gångvägen 

10. Boarpsv. 16; otydliga skyltar pga. Växtlighet 

11. Bergatorpsv.; Belysning saknas 

12. Stor nedskräpning längs hela vägen 

13. Dåliga bussförbindelser vilket gör att folk 
driver/uttråkade och detta ökar risken för 
skadegörelse  

Förslag till åtgärder 

1. Minskat buller om hastigheten hålls 

2. Få trafiken att hålla hastigheten 

3. Trafikmätning 

4. Sidolinjer 

5. Farthinder 

6. Fartkameror 

7. Fartkontroller 

8. Tung trafik omledas via GPS 

9. Timglas i svängen över bäcken 

10. Trottoarkant 

11. Hastighetsdisplay 

12. Sänkt hastighet 

13. Bygg gång-/cykelväg 

14. Boarpsv. 16; klipp växtlighet 

15. Bergatorpsv.; sätt upp belysning 

16. Fler soptunnor längs sträckan 

17. Öka frekvensen på bussarna  

Ansvarig  

Trafikverket 

Länsstyrelsen 

Skånetrafiken 

Ängelholms kommun   

   

Status 

Förslagspunkterna 2—6, 9 och 11 är överlämnade till trafikverket. De 

återkommer om 6 veckor. (2018-05-14) 

Ø Förslagspunkterna 8 och 12. Se svar från Länsstyrelsen på sid 16 i 

protokollet. 

● Förslagspunkt 17 kommunen pratar med Skånetrafiken om två turer 

till och från Hjärnarp. 

Ø Förslagspunkt 10 och 13 så finns inte gång och cykelvägen inkl trot-

toarkant inom det prioriterade områdena. Trafikverket kommer inte 

bygga ut denna sträcka.  

● Kommunen kommer förespråka två hastighetsdisplayer sätts upp—

Trafikverket svarar att de lägger det till önskelistan 
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PLATS 11 
Teckenförklaring  

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

Hjärnarps vägen  

 

Ansvarig  

Privat företag      

Status 

Ø Kontakt är gjord med enskilda företag. De vill veta 

mer specifikt vilket man finner vara skräp och dylikt. 

Boende hänvisas till att ta kontakt med de företag som 

man finner ha mycket skräp runt sin fastighet/

område. 

● Kommunens miljöavdelning håller uppsikt—anmäl 

via vår Kundtjänst 0431-87 0000 

Problem 

1. Nedskräpning runt företagsområdet på 

Brovägen 

2. Fara för djur och natur  

PLATS 12 

Hjärnarps vägen; vid kyrkan  Problem 

Ej beskrivet 

Förslag till åtgärder 

Be företagen ta hand om sitt skräp  

Ansvarig  

Ängelholms kommun    

 

Förslag till åtgärder 

Flytta 30– skyltarna till innan kyrkan 

Status 

Ø Under 2015 har Ängelholms kommun i dialog med kom-

muninvånare sett över hastighetsbegränsningarna. Grunden 

är att det ska vara 30 km/tim i bostadsområden och 40 km/

tim på genomfartsgator som går igenom tätorten. Därav 

kommer vi inte utöka 30 området.  
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PLATS 13 
Teckenförklaring  

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

Hjärnarp-Margretetorp  

 

Ansvarig  

Ängelholms kommun     

  

Problem 

Belysning saknas på cykelväg  

PLATS 14 

GC-väg mot Linneas gata Problem 

Cykelväg saknas 

 

 

Status 

Ø Inga planer för belysning. 

● Kommunen håller på att se över att bygga ut en 

gång och cykelväg mellan Margretetorp och Förslöv. 

Ansvarig  

Ängelholms kommun     

  

Förslag till åtgärder 

Bygg cykelväg 

Status 

Ø Cykelväg – Kommunen har gjort sitt inspel till den 

regionala cykelplanen och denna sträcka finns inte 

med bland de prioriterade objekten. Trafikverket 

kommer därför inte bygga ut denna sträckan.  

Förslag till åtgärder 

Sätt upp belysning (barnen väljer att cykla på 70-

vägen istället)  
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PLATS 15 
Teckenförklaring  

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

Hjärnarp – Munka; Cykelväg vid Ryet  

Ansvarig  

Ängelholms kommun      

Status 

● Byborna får anmäla in via kommunen när de 

finner att det är mycket löv i backen. 

Se längst bak hur man anmäler in. 

Problem 

Väldigt brant cykelväg som ofta är hal av löv  

PLATS 16 

Kickbanan  

 

Problem 

För lite samlingspunkter för äldre barn/

ungdomar  

Förslag till åtgärder 

Ingen åtgärd angiven. 

 

Ansvarig  

Ängelholms kommun     

  

Status 

● Aktiviteterna kommer att bli andra på platsen detta 
år. För att vi ska få variation. Dessutom kommer ska-
tehinder att placeras vid IP i Hjärnarp i samarbete 
med fritidsgården. Denna plats tänker vi oss till äldre 
barn.  
  
● Den inhängande planen i metall är en Panna bana. 
Tanken är att spontan aktivitet ska kunna skapas till 
att man en mot en eller två och två kan spela fotboll 
på en begränsad yta.    

Förslag till åtgärder 

Skatebana 

Grillplats  
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PLATS 17 
Teckenförklaring  

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

Tullstorp  

 

Ansvarig  

Polis 

      

Problem 

1. Många inbrott 

2. Många borta dagtid  

PLATS 18 

Nedre Århult  Problem 

1. Hastighetsöverträdelser  

Förslag till åtgärder 

1. Skyltar med grannsamverkan 

2. Larm? 

3. Hastighetsdisplay  

Status 

Ø Det finns ingen aktiv grannsamverkan i detta 

område.  En hastighetsdisplay löser inte proble-

met.     

Status 

Ø Statlig/enskild väg så vi får ej sätta upp våra hastig-
hetsdisplayer där. 

Förslag till åtgärder 

Hastighetsdisplay  

Ansvarig  

Ängelholms kommun  
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PLATS 19 
Teckenförklaring  

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

Lerbäckshult  Problem 

1. Saknar gatubelysning (delade åsikter bland 

boende) 

2. Områden med fritidshus är mer utsatta  

PLATS 20 

Västersjön Problem 

Nedskräpning (grillar, grovsopor)  

Förslag till åtgärder 

Fungerande icke organiserad grannsamverkan?  

Ansvarig  

Polisen/grannsamverkan 

     

Status 

Ø Samfälligheter får själva hantera ljussättningen

   

Status 

 Städning sker var onsdag 

 Övrigt faller på privat markägare 

 

Förslag till åtgärder 

Inga lämnade förslag 

Ansvarig  

Ängelholms kommun     
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PLATS 21 
Teckenförklaring  

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

Generella förslag på åtgärder 

Förslag till åtgärder 

1. Fler bussar, svårt att pendla och vara ung i Hjärnarp. Väljer att flytta. 

2. Bättre förbindelser ex. via flyget 

3. Belysning med varmt ljus 

4. Levandegöra torget 

5. Boulebana vid ”skaterampen” 

6. Central grillplats t.ex. för unga och barnfamiljer 

7. Saknas offentlig toalett 

8. Saknas caféverksamhet > Arons? 

9. Gratis wifi på torget? 

10. Öka trygghet 

11. Återvändsgränder istället för genomfart 

12. Hundägare  
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PLATS 21 
Teckenförklaring  

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

Sådant som fungerar idag 

 

Positivt 

1. Bra med ”skaterampen”, sommaraktiviteter 

2. Bra med fritidsgård och ungdomscafé, positiv respons från ungdomar 

3. Tryggt att gå ensam i Hjärnarp (förutom trafiken) 

4. Bra service på Arons och bra öppettider 

5. Bra med mer öppet på biblioteket, fint bibliotek  



 

 16 

SVAR från Länsstyrelsen 

Gäller som svar till punkt 10. 

När det gäller tung trafik så har vi möjlighet att besluta om förbud mot tung trafik. Länsstyrelsens (och Trafik-
verkets) inställning är att allmänna vägar ska vara öppna för allmän samfärdsel utan inskränkningar till visst eller 
vissa fordonsslag. Lokala trafikföreskrifter, om förbud mot trafik med inskränkning till ett visst eller vissa for-
donsslag, bör därför meddelas endast om det är motiverat av hänsyn till nedsatt bärighet på vägen eller av 
andra liknande skäl.  

 

För hastigheten gäller att det faktum att fordonsförare kör för fort inte är ett skäl att sänka hastigheten. Det är 
Polisens uppgift att bevaka att gällande hastighetsbegränsningar följs. Länsstyrelsen har tidigare sänkt hastighet-
en på väg 1794 till 50 kilometer i timmen (12FS 2001:978). Jag bifogar ett beslut från Transportstyrelsen av vil-
ket framgår att hastigheten inom TBO normalt ska vara 50 kilometer i timmen. Vi sänker normalt inte hastig-
heten till 40 kilometer i timmen, så någon ytterligare sänkning inom den vägsträcka som vår föreskrift omfattar 
är högst osannolikt att vi skulle besluta om om det kom in en ansökan om sänkt hastighet. För vägsträckan 
norr om vår föreskrift kan jag vid en granskning mot Google maps inte se att det finns skäl att sänka hastighet-
en på. Här är de grundläggande varsamhetsreglerna i trafikförordningen tillräckliga dvs att en hastighetsanpass-
ning bör kunna ske utifrån dessa. Förhållandena på platsen motiverar inte en sänkt hastighet då de inte avviker 
från vad som kan anses normalt för en väg där 70 kilometer i timmen är den högsta tillåtna hastigheten. 

 

Om vi skulle få in en ansökan om förbud mot tung trafik och/eller sänkt hastighet är chansen att vi skulle bif-

alla detta alltså mycket små.  
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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 Safeland. 

 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 Safeland 

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/

