Minnesanteckningar från dialogmöte i Hamneda 9 april 2018
Från Ljungby kommun deltog: Carina Bengtsson, kommunalråd, Carina Karlund,
säkerhetssamordnare. Från Polisen deltog: Hans Sjöberg, kommunpolis
Ett 30-tal personer från Hamneda med omnejd deltog i mötet som hölls i Församlingshemmet.

Inledning
Mötet inleddes med information om den årliga trygghetsmätning som Polisen och kommunen
genomför. I undersökningen får totalt 900 personer svara på olika frågor om trygghet och otrygghet
samt om de utsatts för olika typer av brott.
Undersökningen visar att Ljungby kommun är en trygg plats att leva och bo i. Sammanlagt
problemindex för Ljungby kommun ligger på 1,2 vilket är bland de lägsta i hela södra Sverige och
lägre än tidigare år.
Mätningen visar på att det endast finns ett fåtal problem:
•

•

Oro för inbrott i bostad eller förråd
70 procent av de svarande på landsbygden anger att de oroat sig för inbrott i bostaden.
Motsvarande siffra för de som bor i centrum är 46 procent.
66 procent av de svarande på landsbygden anger att de oroat sig för inbrott i förråd.
Motsvarande siffra för de som bor i centrum är 51 procent.
Bilar kör för fort
49 procent av de som bor i centrum eller ytterområden anger att de anser att det är ett
problem med bilar som kör för fort. Mostvarande siffra för landsbygden är 33 procent.

Samtidigt visar undersökningen att det är ytterst få som utsatts för något brott över huvudtaget de
senaste tolv månaderna. Nio procent anger att de utsatts för någon form av stöld varav två procent
anger att det var inne i bostaden.

Information från polisen
Hans Sjöberg informerade om aktuell brottsstatistik och konstaterade att Hamneda med omnejd är
en trygg plats med få brott. Han berättade också att Lokalpolisområde Ljungby har en väl fungerande
utredningsverksamhet som redovisar bland de bästa resultaten i landet när det gäller ärende som går
till åklagare.
Aktuell brottsstatistik Ljungby Kommun 2018-01-01—2018-04-10
•
•
•
•
•
•

Stöld (inbrott) i villa: 6
Stöld (inbrott) i lägenhet: 0
Försök till stöld (inbrott) i villa: 0
Försök till stöld (inbrott) i lägenhet: 0
Stöld (inbrott) i fritidshus: 7
Stöld (inbrott) i garage: 11 (av dessa elva inbott, har två skett med brottplats Hamneda,
brottsdatum 2018-04-08—2018-04-10)

Gruppdiskussion
Deltagarna på mötet diskuterade i grupp vilka områden som de tycker att Polisen och kommunen ska
prioritera för att öka tryggheten i Hamneda med omnejd. De lämnade även förslag på åtgärder för
att öka tryggheten.

Områden som enligt deltagarna bör prioriteras:
•
•
•
•
•

Stölder och inbrott – ligor som åker runt och gör inbrott behöver stoppas
Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet
Trafikbrott – för hög hastighet genom samhället (Hamnedavägen)
Social oro
Otrygga miljöer

Kommentarer och förslag på åtgärder:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Det går mycket trafik genom Hamneda, både tung trafik och vanliga bilar. Många kör också
för fort. På vägen är det blandat 70, 50 och 30 km/timme vilket inte är bra. Hade varit bättre
med bara t.ex. 50 och 30.
Farthinder i någon form utmed Hamnedavägen skulle behövas för att få ner hastigheten.
Övergångsställe behövs utmed skolan och trottoaren borde gå ända ut till busshållsplatsen
på gamla riksettan.
Bra om polisen genomför hastighetskontroll på vägen och om kommunen sätter ut fartskylt
(glad och ledsen gubbe).
Behövs bättre belysning på Marknadsvägen. Mörker inbjuder till inbrott.
Den allmänna miljön i Hamneda skulle kunna förbättras och göras mer trivsam genom
plantering av blommor. Kommunen skulle kunna ställa ut urnor.
Åtgärder behöver vidtas mot fastighetsägare som låter sina hus förfalla.
Gränskontrollerna behöver bli tätare så att stöldligor från andra länder inte kommer in i
landet. Dessutom måste politikerna arbeta för hårdare straff.
Polisen behöver vara mer synlig.
Grannsamverkan behöver utvecklas på de ställen det inte finns.
De grannsamverkansgrupper som finns behöver få information från polisen kring vad som
händer.
Problem att socialförvaltningen ger missbrukare lägenheter på mindre orter på landsbygden.
Drar till sig andra missbrukare och ökar brottsligheten (stölder, inbrott, narkotikabrott,
rattonykterhet).
Platsen bakom Hamneda miljöstation är en otrygg plats.
Önskemål om trygghetsvandring i Hamneda under hösten.

Ovanstående punkter kommer att redovisas för Brottsförebyggande rådet vid nästa sammanträde.
Förslagen på åtgärder kommer också föras vidare till berörda avdelningar inom kommunen eller till
trafikverket.
Trygghetsvandring planeras under hösten.

Kommentar från parkchef Sylve Wiik ang. blomsterplantering:
Kommunen har sedan flera år tillbaka urnor utställda på två platser i Hamneda. Dels utmed vägen vid
skolan, dels längs vägen på det gamla stationsområdet. Eventuellt kan man fundera på om de ska ha
en annan placering.
// Carina Karlund

