Minnesanteckningar från dialogmöte i Lidhult 22 maj 2017
Från Ljungby kommun deltog: Magnus Gunnarsson, Anne Karlsson, Carina Karlund och Carl
Håkansson. Från Polisen deltog: Anders Karlsson och Hans Sjöberg.
Mötet inleddes med en redovisning av Polisens och kommunens trygghetsmätning 2016. Därefter
fick deltagarna diskutera i grupp vilka områden som de tycker att Polisen och kommunen ska
prioritera för att öka tryggheten i Lidhult med omnejd. De fick även lämna förslag på åtgärder för att
öka tryggheten.

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

Trafikbrott
Stölder och inbrott
Otrygga miljöer t.ex. skolan, höga häckar, trafikmiljön
Narkotika- och alkoholrelaterad brottslighet
Våld i nära relationer
Social oro

Kommentarer och förslag på åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behöver arbeta med förebyggande arbete i skolan för att skapa trygga barn och unga.
Behöver arbeta med en trygg och lugn miljö i skolan. Mindre klasser, arbeta mot mobbning.
Öka samarbetet skola-polis.
Polisens utryckningstid är för lång.
Tar för lång tid att få svar på 114 14.
Polisen bör vara mer synlig och närvarande i Lidhult.
Måste bli lättare att få tag på polisen.
Kan polisen finnas på plats på Träffpunkten eller hyra in sig i lokal där VC är och bli mer
tillgängliga?
Agera mot de som kör A-traktorer alldeles för fort.
Häckar som skymmer utsikten i trafiken behöver åtgärdas.
Korsningen Unnarydsvägen-Järnvägsgatan upplevs som farlig. Här kör tung trafik väldigt fort.
Skulle behövas farthinder. Saknas även övergångsställe.
Sänka hastigheten på Skolgatan
Finns en oro bland de äldre för oärliga besökare. Besökare som utgör sig för att komma från
t.ex. hemtjänst, kommunen osv. Behöver stötta äldre i att våga neka besökare att komma in.
Ge information om lås och larm samt hur man ska tänka säkerhet – särskilt riktade insatser
mot äldre på landsbygd.

Kommentarer och åtgärder kommer att redovisas för Brottsförebyggande rådet den 15 september
och tas med i arbetet med handlingsplan för 2018.
// Carina Karlund, säkerhetssamordnare Ljungby kommun

