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Abstract 
Purpose: As the population of Sweden is increasing, cities are growing and more 

residential areas have to be built. For a residential area to function well, it is important 

that people feel safe living in it. A great responsibility lies therefore on the 

municipalities and property owners to work for a high level of public safety at all stages. 

The aim of this study is to investigate how safer residential areas can be made with 

urban planning. This study is based on the residential area Råslätt, the municipality of 

Jönköping and the property owner of Råslätt, Vätterhem. 

 

Method: In order to achieve the objectives of the study, quantitative and qualitative 

methods were used. The researchers carried out an analysis of the residential area 

Råslätt, where six aspects based on the literature studies were evaluated. In order to 

clarify the work towards higher public safety, interviews were accomplished at 

Jönköping Municipality and the property owner Vätterhem. A survey was lastly 

conducted among a selection of residents, to investigate their view on public safety of 

the area. 

 

Findings: The case study showed that a collaboration between Jönköping Municipality 

and Vätterhem was implemented but could have been better in order to improve the 

work for increased safety. In the residential area of Råslätt all of the buildings were of 

the same character, which affected the ability to orientate. The result of the area analysis 

also showed that many aspects of Råslätt can be improved for a higher security. The 

residents of Råslätt mostly experienced the residential area as overall safe, but that some 

improvements could be done mainly with outdoor lighting, traffic networks and 

maintenance. 

 

Implications: The conclusion was that there are a lot of work that both the municipality 

and property owner can do to influence the safety of a residential area in general. Above 

all, a large focus of the safety work should lay on the early stages of urban planning, 

since that is when building volumes, traffic systems and size of green areas can be 

influenced. It is also possible to increase the perceived safety at later stages, which also 

are highly relevant to the public safety. 

 

Limitations: The thesis has been limited to examine only one selected residential area. 

Different aspects that where linked to safety in urban planning have been used as a base 

of the thesis, and the number of aspects were limited to six. The study has only 

investigated the goal and visions for safety in residential areas of Jönköping 

Municipality and the property owner Vätterhem. 

 

Keywords: Public safety, Urban planning, Safe urban environments 
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Sammanfattning 
Syfte: Eftersom befolkningen i Sverige ökar, växer städer och fler bostadsområden 

måste skapas. För att ett bostadsområde ska fungera bra är det viktigt att människor 

känner sig trygga att bo i det. Det ligger därför ett stort ansvar på kommuner och 

fastighetsägare att arbeta för en ökad trygghet i bostadsområden. Målet med 

examensarbetet är att undersöka hur tryggare bostadsområden kan utformas med hjälp 

av samhällsplanering, baserat på studier och analyser av bostadsområdet Råslätt, 

Jönköpings kommun samt fastighetsbolaget Vätterhem. 

 

Metod: För att nå studiens mål brukades både kvantitativa och kvalitativa metoder. En 

områdesanalys av bostadsområdet Råslätt har genomförts baserad på sex aspekter i 

samhällsplaneringen från teoretiskt ramverk. För att klarlägga trygghetsarbetet har 

intervjuer utförts på Jönköpings kommun och Råslätts fastighetsägare Vätterhem. En 

enkätundersökning genomfördes slutligen bland ett urval av invånarna i 

bostadsområdet, för att undersöka hur de såg på tryggheten i området. 

 

Resultat: Fallstudien visade att ett samarbete mellan kommunen och Vätterhem 

förekommer, men hade kunnat vara starkare för ett bättre trygghetsarbete. I 

bostadsområdet Råslätt var samtliga bostadshus av samma karaktär, vilket påverkar 

orienterbarheten i området. Resultatet av områdesanalysen visade också att stora delar 

i området kan rustas upp eller ha gjorts annorlunda från början för en högre 

trygghet.  Invånarna i Råslätt ansåg att bostadsområdet till största del upplevs tryggt, 

men att vissa förbättringar med exempelvis utomhusbelysning, trafiknät och skötsel kan 

göras.  

 

Konsekvenser: Slutsatsen blev att det finns en hel del arbete som både kommunen och 

fastighetsägare kan göra för att påverka tryggheten i ett bostadsområde i allmänhet. 

Framförallt bör stor kraft av trygghetsarbetet utföras redan i samhällsplaneringens 

tidiga stadie, då byggnadskroppar, gatusystem och storlek på grönområden går att 

påverka som mest. Det är även möjligt att öka den upplevda tryggheten i senare stadier, 

vilka också är högst relevanta för invånarnas trygghet. 

 

Begränsningar: Examensarbetet har avgränsats att enbart undersöka ett 

bostadsområde. Till arbetet har ett antal aspekter kopplade till trygghet i 

samhällsplaneringen använts, vilka begränsades till sex stycken. Studien har enbart 

undersökt Jönköpings kommun och fastighetsbolaget Vätterhems mål och visioner för 

trygghet i bostadsområden.  

 

Nyckelord: Trygghet, Samhällsplanering, Trygga stadsmiljöer 
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1 Inledning 
Denna rapport är skriven som ett avslutande moment i högskoleingenjörsutbildningen 

Byggnadsteknik med inriktning byggnadsutformning och arkitektur på Jönköpings 

tekniska högskola (JTH). Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har skrivits 

i samarbete med planavdelningen på Jönköpings kommun samt fastighetsbolaget 

Vätterhem. Rapporten behandlar trygghet i bostadsområden med hjälp av 

samhällsplanering. Följande avsnitt presenterar studiens mål och frågeställningar, 

problembeskrivning, bakgrund, avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 
Trygghet är ett tillstånd man känner inom sig, det är en känsla av välbefinnande och 

behag (Om trygghet, 2019). Känslan av trygghet kan påverkas av det område man vistas 

i där olika samhällsstrukturer väger in. Ett område kan ge en harmonisk, trevlig och 

inbjudande känsla, medan ett annat område kan ge en känsla av obehag och otrygghet. 

Det finns flera teorier som styrker att det redan i samhällsplaneringen måste utföras 

arbete för att trygghet ska uppnås i bostadsområden. Samhällsplanering innebär 

riktlinjer för utvecklingen av stadsbyggnaden såsom bebyggelse, service, vägar och 

miljön i området (“Samhällsplanering”, 2019, 22 februari).  

 

Enligt Boverket (2010) uppstår trygghet av att bli sedd av och se andra människor. 

Dessutom ger en blandning av olika typer av människor en ökad känsla av trygghet då 

enskilda kan smälta in. I Boverkets (2010) publikation “Plats för trygghet - Inspiration 

för stadsutveckling” beskrivs av att några kännetecken för trygga platser är att de är 

överblickbara, inbjuder individen till möte med omgivningen, är väl befolkade och 

enkla att orientera sig i. Detta är exempel på faktorer som därför viktiga att ta hänsyn 

till vid planering och utformning av nya bostadsområden. Om bostadsområden 

utformas på ett sådant sätt att invånarna upplever trygghet, kommer områdena 

automatiskt bli mer attraktiva, vilket dessutom är positivt för kommunen i stort 

(Borgegård, 1997).  

1.2 Problembeskrivning 
Sveriges befolkning ökade med 1,1 procent mellan åren 2017 och 2018 enligt statistik 

från Statistiska Centralbyrån (2019). I Jönköpings län har befolkningen ökat med 11,2 

procent under en tidsperiod på 20 år (från 1995 till 2015) (Statistiska Centralbyrån, 

2019). En naturlig följd av den ökade folkmängden är växande städer och ett ökat 

byggande av bostadsområden. En stad bygger på att människor vill vistas på offentliga 

platser, men vissa undviker detta på grund av otryggheten. Parliden (2011) hävdar att 

det genom förändringar i fysiska miljön är möjligt att minska otryggheten i 

bostadsområden. Även Block och Bokalders (2009) beskriver att det bör planeras för 

trygghet i bostadsområden redan i planeringsprocessen. Block och Bokalders (2009) 

menar även att bostadsområden behöver upplevas som en identitet och ha goda 

förutsättningar till spontana möten för att upplevas tryggt. En anledning till varför 

människor kan uppleva otrygghet i vissa bostadsområden kan bero på segregation 

(“Segregation”, 2019, 11 februari). Segregation innebär att människor med exempelvis 

samma hudfärg, religion eller samhällsklass bor i samma område vilket i många fall 

leder till negativa effekter för bostadsområdet (Metzger & Webber, 2018). 

 

Trygghet beskrivs av Nationalencyklopedin som “att vara fri från oroande eller 

hotande inslag om företeelse som utgör en del av människans omgivning” (“Trygghet”, 

2019, 21 januari). Människans omgivning spelar alltså en betydande roll för den 
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upplevda tryggheten. Därmed ligger ett stort ansvar hos bland annat kommuner och 

fastighetsägare att utforma bostadsområden där människor trivs och känner trygghet att 

bo i. Enligt Troy m.fl. (2016) krävs mer forskning om hur utformning av omgivningen 

kan användas för att maximera offentlig trygghet. 

 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med examensarbetet var att undersöka hur tryggare bostadsområden kan 

utformas med hjälp av samhällsplanering. För att uppnå studiens mål och dra paralleller 

mellan samhällsplanering och ökad trygghet i bostadsområden generellt  har 

bostadsområdet Råslätt, fastighetsbolaget Vätterhem och Jönköpings kommun verkat 

som grundpelare. Följande tre frågeställningar formulerats:  

 

1. Hur arbetar Jönköpings kommun och fastighetsbolaget Vätterhem för att främja 

tryggheten i bostadsområdet Råslätt?  

2. Vad anser invånarna om tryggheten i det valda bostadsområdet?  

3. På vilket sätt kan samhällsplanering öka tryggheten i Råslätt?  

1.4 Studiens grundpelare 
Det bostadsområde som låg till grund för arbetet var Råslätt i Jönköpings kommun. 

Råslätt växte fram redan under 1960-talet och var en del av miljonprogrammet. 

Området ligger ca 6 km från centrum och hade år 2017 en befolkningsmängd på 5 343 

människor (Jönköpings kommun, 2018). På 1990-talet var området drabbat av 

skadegörelse, bråk och kriminalitet (P4 Jönköping, 2017, 1 september). Ryktet om att 

Råslätt är en otrygg plats hänger kvar än idag, men invånare påstår att det inte stämmer 

(P4 Jönköping, 2016, 15 oktober). Råslätt ägs i nuläget av kommunägda 

fastighetsbolaget Vätterhem, som äger och förvaltar ca 8 600 lägenheter i Jönköping 

(Vätterhem, u.å.a, u.å.b).  

1.5 Avgränsningar 
I studien undersöktes enbart ett bostadsområde med tillhörande fastighetsägare, 

eftersom flera områden hade inneburit en för omfattande studie. Rapporten har inte 

heller behandlat andra känslor än trygghet hos invånarna, kopplade till 

samhällsplaneringen. Fakta om invånarna var i undersökningen enbart av intresse på en 

övergripande nivå. Undersökningen beaktade inga andra kommuners mål och visioner 

för trygghet i bostadsområden än Jönköpings.  

1.6 Disposition 
Rapporten är uppbyggd av flera kapitel. Det första avsnittet är Indelning som 

presenterar studiens bakgrund, problembeskrivning, mål, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar.  

 

Därefter följer avsnittet Metod och genomförande som beskriver studiens 

undersökningsstrategi och datainsamlingsmetoder. Avsnittet beskriver även hur 

intervjuer och enkäter genomförts, föreliggande litteraturstudier samt kopplingen 

mellan studiens metoder och frågeställningar. Här beskrivs även rapportens arbetsgång 

och trovärdighet med hänsyn till reliabilitet och validitet.  

 

I kapitlet Teoretiskt ramverk ges den vetenskapliga grunden för arbetet. Vetenskapliga 

teorier om trygghet i samhällsplanering anknyts med arbetets frågeställningar.  
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I kapitlet Empiri beskrivs det empiriska data som samlats in från litteraturstudier, 

områdesanalys, intervjuer och enkäter.  

 

Under Analys och resultat analyseras insamlad data från empiriska studier och 

teoretiska ramverk och presenteras i koppling till frågeställningarna. 

 

I Diskussion och slutsats diskuteras undersökningens resultat och metodval samt 

begränsningar och slutsatser. Förslag till vidare forskning presenteras också i detta 

avsnitt.  

 

Rapportens sista avsnitt är Referenser och Bilagor. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel redogör för arbetets metoder och tillvägagångssätt som ligger till grund 

för studiens datainsamling. Kapitlet beskriver kopplingen mellan studiens 

frågeställningar och valda metoder. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens 

trovärdighet baserat på valda metoder.  

2.1 Undersökningsstrategi 
En studie kan utföras som kvalitativ, kvantitativ eller som en kombination av båda. Med 

en kvalitativ metod menas att datainsamling och analys sker samtidigt (“Kvalitativ 

metod”, 2019, 21 januari). Denna analys betecknar ofta en intervju, där resultatet 

innebär en tolkning gjord av forskaren. En kvantitativ metod är däremot ett arbetssätt 

där forskaren systematiskt samlar in empirisk och kvantifierbar data och sammanfattar 

resultatet i statistisk form. En kvantitativ metod grundar sig på frågor från lämpliga 

representativa människor i en grupp (“Kvantitativ metod”, 2019, 21 januari). I denna 

rapport har en kombination mellan kvalitativa och kvantitativa studier brukats 

tillsammans med en områdesanalys. De kvalitativa studierna har använts för att utvinna 

fakta från personer med specifika roller i samhället. Den kvantitativa studien var 

nödvändig för en helhetsbild av åsikterna i en större population. En områdesanalys 

krävdes för att få kännedom om det valda bostadsområdet, vilket står i centrum för 

studien. För att uppnå studiens mål och syfte krävdes dessutom förkunskap om ämnet, 

vilket författarna erhållit genom litteraturstudier. Undersökningen har besvarats med 

hjälp av flera olika metoder eftersom detta ger ökad validitet och reliabilitet. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta avsnitt diskuteras rapportens frågeställningar med argument för val av 

undersökningsmetoder. Kopplingen mellan frågeställningar och metoder för 

datainsamling illustreras i Figur 1. 

 

 
Figur 1. Koppling mellan frågeställningar och metoder. 
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2.2.1 Frågeställning 1: Hur arbetar Jönköpings kommun och 
fastighetsbolaget Vätterhem för att främja tryggheten i bostadsområdet 
Råslätt? 

Frågeställningen har besvarats med en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Undersökningarna har utförts med en intervjuperson från planavdelning på Jönköpings 

Kommun, Jenny Larsson biträdande planchef. Samt en intervju med hållbarhetschef 

Christina Odén, på fastighetsbolaget Vätterhem. Kompendiet “Trygghetsåtgärder för 

Jönköpings kärna” från Jönköpings kommun har också analyserats.  

2.2.2     Frågeställning 2: Vad anser invånarna om tryggheten i det valda 
bostadsområdet?  

Denna frågeställning besvarades med hjälp av en fältundersökning i form av en 

kvantitativ enkätundersökning. Respondenter för undersökningen var Råslätts invånare.  

2.2.3 Frågeställning 3: På vilket sätt kan samhällsplanering öka 
tryggheten i Råslätt? 

Frågeställningen besvarades med samtliga datainsamlingsmetoder. Litteraturstudier låg 

till grund för bakomliggande fakta och förståelse för samhällsplanering och trygghet i 

bostadsområden generellt. Dokumentanalyser genomfördes på handlingar från 

Boverket samt kompendium från Jönköping kommun.  

 

En områdesanalys betraktade följande faktorer kopplade till trygghet i 

samhällsplanering; tillgång till grönområden, aktivitet i bostadsområdet, byggnaders 

utformning, underhåll & skötsel, trafiknät och belysning. Vidare om dessa faktorer 

presenteras i kapitel 3.1. Områdesanalysen utfördes med hjälp av det valda 

bostadsområdets detaljplan samt besök på plats i studiesyfte.  

 

För att besvara frågeställningen om hur tryggheten kan öka i bostadsområdet med hjälp 

av samhällsplanering, vägdes enkätundersökningens resultat om invånarnas personliga 

åsikter in. Intervjuundersökningar med ansvariga personer på planavdelning och 

fastighetsägare försedde studien med basal fakta om vem som ansvarar för vad i 

samhällsplaneringen.  

2.3 Litteraturstudier  
Litteraturstudier innebär att analysera och tolka information från olika källor, såsom 

tryckta och elektroniska. Detta är betydande för en djupare förståelse om ämnet och för 

att skapa en kunskapsbas och grund för kommande arbete (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011). Till föreliggande studie gjordes i ett tidigt stadie enklare sökningar för att 

samla in fakta om trygghet och samhällsplanering generellt. Senare in i arbetet 

användes mer specifika sökningar på engelska för en större spridning och mer detaljerad 

inriktning mot valt område. Detta är en vanlig och bra insamlingsmetod för att tratta 

ner och specificera studien (Ejvegård, 2009). Litteraturstudien utfördes till största del 

på tryckta böcker och elektroniska sökningar i databaserna Scopus och ScienceDirect. 

Använda sökord var bland annat:  

 

Svenska: 

• Segregation + planering 

• Stadsutveckling + trygghet 

• Tryggare stadsmiljöer  

• Trygghet + samhällsplanering + bostadsområde 
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Engelska: 

• Architecture + public safety 

• Urban lighting 

• Urban planning + residential areas 

• Urban traffic planning  

• Physical planning in residential areas 

• Public safety in residential areas 

• Vegetation and urban planning 

 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
För att besvara examensarbetets frågeställningar har datainsamling skett med olika 

metoder; litteraturstudie, dokumentanalys, intervju, områdesanalys och 

enkätundersökning. Litteraturstudier beskrevs i avsnitt 2.3. Följande tre underrubriker 

beskriver resterande metoder. 

2.4.1 Dokumentanalys 
I föreliggande studie har diverse dokument analyserats och brukats för att besvara 

frågeställningarna. Dokument som brukats i denna undersökning är handlingar från 

boverket samt kompendium från Jönköpings kommun. Dokumentanalys innebär att 

befintliga data brukas och noggrant analyseras. Detta för att säkerställa att data i 

dokumenten är representativ till föreliggande studie (Grønmo, 2006). 

2.4.2  Intervjuer 
Intervjuer är en kvalitativ metod som ger forskarna möjlighet att både utveckla 

intervjufrågor samt ställa följdfrågor. Genom en intervju ges även respondenten 

möjlighet att utforma personliga svar och slipper förhålla sig inom några direkta ramar 

(Davidson & Patel, 2011). Kvalitativa intervjuer kan antingen vara strukturerade eller 

ostrukturerade, där en strukturerad intervju är uppbyggd av flera ämnesområden med 

specifika frågor. En ostrukturerad intervju behandlar ett ämne eller område utan några 

specificerade frågor och fungerar mer likt en öppen diskussion. En tredje typ av 

kvalitativ intervju är en semi-strukturerad intervju, vilket brukades i denna studie. 

Denna intervjutyp innehåller förutbestämda ämnen, men ger intervjupersonerna 

utrymme att utforma egna svar (Justesen & Mik-Meyer, 2012).  

 

Till denna studie genomfördes två intervjuundersökningar. Den första med Jenny 

Larsson, planchef i Jönköpings kommun, som ansvarat för trygghetsarbeten i tidigare 

projekt. Den andra intervjun utfördes med Christina Odén, hållbarhetschef på 

fastighetsbolaget Vätterhem. Intervjufrågor och svar är bifogade som bilaga 1 och 2.  

2.4.3  Områdesanalys 
Områdesanalysen i föreliggande studie innebär en granskning och bedömning av olika 

aspekter i valt bostadsområde. Analysen utfördes med hjälp av det valda 

bostadsområdets detaljplan samt platsbesök i bostadsområdet. Beaktade aspekter har 

stöd i teoretiska ramverk, vidare beskrivs dessa i kapitel 3.1.   

2.4.4  Enkätundersökning 
Den kvantitativa studien är i form av en enkätundersökning med flervalsfrågor, med ett 

möjligt svarsalternativ per fråga. En kvantitativ undersökning innebär att samtliga 
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deltagare till studien får samma möjlighet att utveckla sina svar. Denna typ av metod 

innebär ofta en förhållandevis liten arbetsinsats och kan göras på ett geografiskt stort 

område (Bertram, 2009). Enkätundersökningen till föreliggande studie genomfördes i 

Råslätt, med ett urval av invånarna som respondenter. Enkätundersökningen 

genomfördes vid två tillfällen under eftermiddag- och kvällstid, vid ungefär samma 

tidpunkter.  

 

Enkätundersökningen bygger på ett slumpmässigt anonymt urval av Råslätts invånare i 

mellan 10-75+ år. Ålderskategorier var nödvändiga i denna undersökning eftersom 

olika åldersgrupper ofta har varierande livsstilar samt rör sig olika i det offentliga 

rummet. Upplevd trygghet kan därmed variera mellan olika ålderskategorier. 

Fördelningen mellan ålderskategorierna har inspirerats av uppdelningen i “Den 

nationella trygghetsundersökningen” som årligen utförs av Brottsförebyggande Rådet 

(BRÅ, 2019). 

 

Respondenter till undersökningen valdes ut slumpmässigt med hjälp av bostadshusen i 

området. Sex stycken hus i olika geografiska positioner i Råslätt korades, där tio 

invånare per lägenhetshus slumpmässigt valdes ut. Om någon lägenhet hade flera 

boende, fick den som först öppnade dörren förfrågan att besvara enkäten. Totalt blev 

60 personer tillfrågade att delta i studien. Enkätundersökningen finns bifogad som 

bilaga 8. 

 

Respondenterna besvarade enkäten via en bärbar dator, där enkätundersökningen var 

utformad i det digitala undersökningsverktyget ”Google Formulär”. Undersökningen 

bestod av flervalsfrågor där de flesta frågor bestod av en svarsskala från 1 till 4 där 

respondenten enbart kunde välja ett svarsalternativ. Enbart fyra alternativ fanns för att 

inget “mittenalternativ” skulle vara tillgängligt. Att lämna frågan obesvarad var möjligt. 

En fråga i undersökningen bestod däremot av fler antal alternativ då respondenterna på 

en skala skulle svara hur nöjda de var med tryggheten i Råslätt generellt. 

Enkätundersökningen var uppbyggd av sammanlagt elva frågor, där två frågor 

behandlade respondenternas kön och ålder. Övriga nio frågor var kopplade till de sex 

teorier och aspekter som studien på, dessa presenteras vidare i kapitel 3. Enkäten fanns 

tillgänglig på svenska och engelska. 

2.5 Arbetsgång 
Arbetet inleddes med litteraturstudier och dokumentanalyser för att samla in nödvändig 

bakgrundsfakta kring ämnet samt skapa en referensram för undersökningen. Efter 

litteraturstudier kunde det konstateras att studien inte genomförts tidigare. Därefter 

utformades en problemformulering till föreliggande undersökning. Områdesanalysen 

utfördes sedan genom att olika aspekter i samhällsplaneringen anknutna till trygghet 

bedömdes. Områdesanalysen genomfördes vid fysiska platsbesök samt granskning av 

områdets detaljplan.  

 

För att undersöka hur tryggheten har planerats för och arbetas med idag i Råslätt, 

utfördes intervjuundersökningar med berättigade personer på Jönköpings kommun 

respektive fastighetsbolaget Vätterhem. Intervjufrågorna utformades med hjälp av 

lämplig teori och stöd av handledare. Båda intervjuer var semistrukturerade för att ge 

intervjupersonerna möjlighet att utveckla sina svar utan begränsningar. Inför 

intervjuerna presenterades studiens frågeställningar samt upplägget av frågor och 

intervjupersonerna godkände att frågesamtalet spelades in. Innan publicering i 
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rapporten skickades sammanställda intervjusvar till respondenterna för godkännande. 

Intervjufrågor och svar är bifogade som bilaga 1 och 2. 

 

Efter områdesanalys och intervjuer utfördes en enkätundersökning bland invånarna i 

Råslätt. För att öka validiteten och reliabiliteten skickades enkätfrågorna till handledare 

Bengt Erlandsson (tekniklektor vid JTH) samt lärare Rainer Winkler (tekniklektor samt 

lärare i kurser om vetenskapliga arbetssätt på JTH) för feedback. Detta arbetssätt 

landade slutligen i en anonym digital enkätundersökning som utfördes på ett 

slumpmässigt urval av invånarna. Insamlad empiri från enkätundersökningen 

analyserades därefter gentemot fakta från teoretiska ramverk och slutligen genomfördes 

en diskussion kring studiens resultat, metod och trovärdighet. Enkätundersökningen är 

bifogad som bilaga 8. 

 

2.6 Trovärdighet 
Studien besvarades med fyra olika metoder: litteraturstudier, intervjuer, 

enkätundersökning och områdesanalys. Att flera metoder användes gav ökad validitet 

och reliabilitet. Validitet definieras som en mätmetods förmåga att mäta det som avses 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). För att uppnå hög validitet krävs rätt typ av 

frågor i intervjuerna och att rätt aspekter undersöks i områdesanalysen. Andra sätt att 

öka validiteten är att noggrant beskriva hur olika delar av utredningen har gått till, vilka 

undersökningar och övervägningar som har gjorts och varför. Att beskriva vilka 

utgångspunkter som funnits till studien och hur variabler har tillkommit ger högre 

validitet (Mälardalens Högskola, 2014). 

 

Reliabilitet är ett begrepp som beskriver tillförlitligheten av en undersökning eller 

mätning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). En hög reliabilitet innebär även att 

andra forskare ska kunna få fram samma resultat vid användning av samma 

intervjuformulär på samma undersökningsområde. För att öka reliabiliteten i 

föreliggande intervjuundersökningar var målet att intervjua personer med rätt 

kompetens och entusiasm för ämnet. För att uppnå hög reliabilitet i den kvantitativa 

undersökningen krävdes välutformade och informativa frågor som hanterar 

problemområdet på en överordnad nivå.  

 

Båda författarna närvarande vid samtliga undersökningar för att reducera risken för 

subjektiva missförstånd. Vetenskapliga artiklar, tryckt litteratur och publikationer från 

myndigheter och kommuner låg till grund för examensarbetet, vilket höjde 

reliabiliteten. För att säkerställa undersökningens trovärdighet togs dessutom hjälp av 

givna handledare på högskolan som har bred kompetens inom området.  
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3 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel presenteras undersökningens vetenskapliga grund i form av litteratur 

och artiklar. Här beskrivs även hur frågeställningarna besvaras med hjälp av teoretiska 

ramverk.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teorier 
Samtliga frågeställningar besvarades med vetenskapliga referenser. Det teoretiska 

ramverket innefattar sex aspekter som är kopplade till trygghet och samhällsplanering, 

vilka även återkopplas till studiens metoder. Valda aspekter i studien är Grönområden, 

Levande bostadsområde, Byggnaders utformning, Underhåll & skötsel, Trafiknät samt 

Belysning. Nedan presenteras de olika aspekterna och på vilket sätt de är kopplade till 

trygghet och samhällsplanering.  

3.1.1  Grönområden 
Grönska har positiv effekt på trygghetskänslan enligt Boverket (2010), dock krävs god 

planering av detta. Även bänkar och gångstråk i grönområden kräver planering, vilka 

ska vara placerade och utformade på ett sätt som främjar känslan av trygghet och 

välbefinnande. Om bänkar är placerade på ett sådant sätt att fotgängare känner sig 

iakttagna kan ett grönområde plötsligt kännas obehagligt istället för tryggt. En lösning 

på detta är att vinkla bänkarna bort från gångstråk (Boverket, 2010). Enligt Mullaney 

m.fl. (2015) uppstår ökad allmän trygghet i stadsmiljöer med ett stort antal planterade 

träd.  

3.1.2  Levande bostadsområden 
Genom stadsplanering och bostadsutformning är det möjligt att påverka mönstret av 

aktiviteter och skapa bättre förutsättningar för utomhusevenemang (Gehl, Johansen 

Kaefer & Reigstad, 2006). Utomhusevenemang och aktiviteter leder i sin tur till 

antingen livfulla eller livlösa städer. Gehl m.fl. (2006) nämner vidare att en livlig stad 

har bostadsområden med breda och inbjudande gång- och cykelvägar samt inbjudande 

grönområden och byggnaderna är låga och placerade i närhet av varandra. Chanserna 

för bostadsområden med dessa typer av offentliga utrymmen är mer benägna att fungera 

bra och invånare upplever högre trivsel och trygghet.  

 

I boken “Den inkluderande staden” beskriver Fölster (2017) att det redan på 1970-talet 

förekom samspråk om att en levande och trygg boendemiljö är lättare att uppnå där det 

finns människor i rörelse under större delar av dygnet. Genom öppna och tydliga 

mötesplatser och sociala ytor skapas fler anledningar för invånarna att vistas i det 

offentliga rummet. Platser fyllda med människor ökar i sin tur känslan av trygghet 

eftersom befolkade platser upplevs som mer trygga och attraktiva än de som är 

folktomma (Fölster, 2017).  

3.1.3  Byggnadernas utformning 
Gehl m.fl. (2006) beskriver att det går att se ett samband mellan tiden som människor 

vistas utomhus med typen av hus man bor i. Mindre tid spenderas utomhus i exempelvis 

lägenhetsområden med höghus och ett stort antal invånare. Gehl m.fl. (2006) menar att 

människor i den här typen av områden ofta vistas mindre tid utomhus, eftersom de 

saknar privat utomhusyta och till följd av detta även vistas mindre tid på gemensamma 

ytor utomhus.  
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Att ha en god överblickbarhet av andra människor och att själv bli sedd påverkar enligt 

Luymes och Tamminga (1995) den upplevda tryggheten positivt. Detta går exempelvis 

att influera med öppna ytor och genomtänkt utformning av byggnader. I Huddinge 

kommuns (u.å.) handbok för tryggare stadsmiljöer framgår att “Bebyggelsen ska 

utformas på ett sätt som ger förutsättningar för en visuell kontakt med den offentliga 

miljön utanför”. Vidare beskrivs i handboken att entréer, lokaler och trapphus bör 

placeras centralt, väl synliga och undvikas att placeras i skrymsle eller gömda hörn 

(Huddinge Kommun u.å). 

 

Trygga platser kännetecknas med att de är överblickbara, väl befolkade, enkla att 

orientera sig i och inbjuder individen till möte med omgivningen (Block och Bokalder, 

2009). Med orienterbarhet menas att såväl stadsbor som besökare lätt ska kunna avläsa 

gatu-hierarkier (Upplands Väsby Kommun, 2018). I ett område med god orienterbarhet 

är det lätt att avgöra vad som är offentligt respektive privat mark. En medveten struktur 

och indelning av gatutypers storlek, karaktär och placering ger god orienterbarhet. Även 

placering av parker och torg samt andra samhällsfunktioner kräver medveten planering. 

Besökare ska lätt finna huvudstråken och de största destinationerna i området 

(Upplands Väsby Kommun, 2018). 

3.1.4  Underhåll & Skötsel 
I kompendiet “Trygghetsåtgärder för Jönköpings kärna” (bilaga 9) betonar Jönköpings 

kommun (2010) att misskötsel och dåligt underhåll är faktorer som kan orsaka 

otrygghet. Exempel på underhåll för att uppnå ett tryggare bostadsområde är att snabbt 

byta ut trasiga gatlyktor, motverka klotter och prioritera renoveringsåtgärder. Att hålla 

grönområden och sociala ytor snygga och rena är också betydande ingrepp. 

3.1.5  Trafiknät 
Enligt Boverket (2010) är smala gångtunnlar, avskilda cykelstråk och tomma 

parkeringsplatser ofta associerat till otrygghet. Genom att fokusera på de oskyddade 

trafikanternas framkomlighet vid planering av vägnätet, kan dessa platser upplevas 

tryggare. Om vägar planeras helt till fotgängares fördel kan det dock ge motsatt effekt 

och skapa för folktäta områden med hög trängsel, vilket resulterar i nedsatt 

tillgänglighet och orsakar otrygghet. Enligt Boverket (2010) ska det strävas efter att 

bygga korta och breda tunnlar, mjuka linjer och undvika skymda vrår. Det ska också 

vara tydligt att förutse vart tunnlarna leder. Att bygga broar istället för tunnlar är en idé 

för att reducera otryggheten, detta kan dock skapa andra problem med 

tillgänglighetsfrågor. 

 

Det är arkitektens uppgift att förutspå hur människor kommer att röra sig i området och 

planera för passande gångvägar. Om det missas någon tänkbar väg i planeringen 

kommer människor att gå där de vill och naturliga stigar bildas (Jebril, 2015, 15 

augusti). Naturliga stigar bildas vanligen i tätbebyggelse då människor väljer 

strategiska passagesträckor istället för anlagda gångvägar. 

 

3.1.6  Belysning  
Torstensson Levander (2007) anser att otrygghet kan uppstå mer på vissa platser än 

andra. Dessa platser kan exempelvis vara dåligt belysta och behöver nödvändigtvis inte 

vara mer brottsbelastade än andra. Det går även minska otryggheten genom att undvika 

skrymslen och trånga gränder samt öka belysning kvälls- och nattetid. Bra belysning är 
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framförallt viktigt på grund av att de flesta överfall och brott sker i dåligt belysta miljöer 

(Block & Bokalder, 2009). God belysning kan uppnås genom flertalet lågt sittande 

armaturer, vilket ger en jämn belysning och större möjlighet att uppfatta avstånd 

(Upplands Väsby Kommun, 2018). 

 



Empiri 

12 

4 Empiri 
I följande kapitel presenteras studiens empiriska data. I tabell 1 framgår tidpunkt och 

plats för studiens genomförda undersökningar. 

 

Tabell 1. Genomförda undersökningar sorterade efter datum. 

 

4.1  Intervju med kommunen 
På Jönköpings kommun genomfördes en semistrukturerad besöksintervju med 

biträdande planchef Jenny Larsson. Intervjun genomfördes den 7 Mars 2019. Svaren på 

frågorna i intervjun presenteras nedan i löpande text. Intervjufrågorna och 

transkribering är bifogade som bilaga 1.  

4.1.1  Detaljplaner: Kommunens eller privatägd mark 
Jenny Larsson började intervjun med att förklara att kommunen ansvarar för allmänna 

ytor och kommunalägd mark, såsom gator, torg och vägar. I bostadsområdet Råslätt 

står Vätterhem som ägare av största delen av marken. Figur 2 illustrerar en karta över 

Råslätt med kommunägd mark markerat i gul färg. Jönköpings kommun ansvarar enligt 

figur 2 för omkringliggande mark och gator samt vissa cykelbanor och grönområden i 

bostadsområdet.  
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Figur 2. Karta över Råslätt där gulmarkerad mark är kommunalägd. (Jönköpings 

kommun, 2019) 

 

Enligt Jenny Larsson är belysningen den trygghetsaspekt som har den starkaste 

kopplingen till trygghet för kommunen. Vidare nämner hon att det arbetas mycket med 

ett belysningsprogram i stadsbyggnadsvisionen och hänvisar till kompendiet 

“Trygghetsåtgärder för Jönköpings kärna” och att gaturummets sidor bör belysas för 

ökad upplevd trygghet. Kommunen arbetar även med att utforma säkra tunnlar och 

trafiknät. Citat från Jenny Larsson i intervjun: 

 

“Ibland får man slåss internt om trygghetsfrågor, då vi har olika expertis. 

Om man till exempel tittar på hur man får ett bra trafikflöde och 

trafiksäkerhet, kan det finnas en lösning som säger att planskildhet är en 

bra lösning. Lösningen är jättebra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Men är 

det tryggt? Väljer folk att ta den tunneln då? Och om vi ska skapa nya 

tunnlar, hur utformar vi dem då? Ur trygghetssynpunkt vill helst undvika 

nya planskildheter.” 

 

Kommunen kan inte styra områdets utformning mer än i detaljplanen vid planeringen 

av bostadsområdet. Efter detta är det ägaren av marken som ansvarar för resultatet, 

beskriver planchef Jenny Larsson. Trygghetsåtgärder styrs inte i lagen och kommunen 

kan därför inte kräva några sådana åtgärder från övriga markägare. Vid planering av 

detaljplaner strävar kommunen även efter en blandning av bostadstyper i samma 

bostadsområde. Larsson beskrev i intervjun: 

 

“För att få in en blandning av olika typer av människor i ett 

bostadsområde, vill vi få in olika typer av ägandeformer. Förr gjorde 
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man ofta mer renodlade villamattor. Det gör vi knappt längre. Ofta är 

det villatomter för styckebyggnation, men man vill också ha förtätning 

av grupphus av olika slag och flerbostadshus. Där spelar hushållningen 

av marken roll samt att minska stadsutspridningen och skapa bra 

förhållanden för kollektivtrafik.” 

 

4.1.2  Råd och riktlinjer 
Vidare beskrev Larsson att detaljplaner är juridiskt bindande dokument. Där regleras 

användningen av mark och vattenområden. På kommunens mark, liksom den mark där 

Råslätt ligger, bestämmer detaljplanen bland annat antalet hus, dess placering, höjd och 

ändamål samt var fastighetsgränser går. Kommunen som ansvarar för detaljplanerna, 

kan alltså inte ställa utformningskrav eller kräva trygghetsinsatser då trygghet inte 

regleras i lagen. Det kommunen kan göra är att ge råd och riktlinjer för en tryggare 

utformning till fastighetsbolagen. Jönköpings kommun kan alltså främst styra över sin 

egen mark. Jenny Larsson beskrev att kommunen följer ett stadsmiljöprogram där råd 

och riktlinjer för stadens trygghet och trivsel framgår. I intervjun beskrev hon vidare: 

 

“Vi har ett nytt stadsmiljöprogram som antogs för några år sedan, där vi 

också tar upp trygghet. Där vill vi göra en underrapport men vi har inte 

kommit så långt ännu. Tanken är att man ska skapa en rapport som har 

tydliga råd och riktlinjer för hur vi ska arbeta med trygghet. “Den trygga 

staden” har vi kallat denna för.” 

 

Kommunen har även en handlingsplan för trygghet och säkerhet som handlar om 

brottsförebyggande åtgärder. Gällande trygghetsåtgärder generellt i staden, berättar 

Larsson att kommunen har ett formulär på hemsidan där befolkningen får anmäla 

otrygga allmänna platser i staden som kommunen sedan ska försöka åtgärda. Vid 

åtgärder av otrygga platser sker ingen uppföljning av om trygghetsarbetet uppfyllt sitt 

syfte. 

4.2  Intervju med fastighetsägare  
Fastighetsägare för bostadsområdet Råslätt är Vätterhem, där en intervju genomfördes 

med hållbarhetschef Christina Odén. Odén arbetar med det ansvar som Vätterhem har 

som hyresvärd, arbetsgivare och samhällsaktör. Svar på intervjufrågorna presenteras i 

löpande text i följande kapitel. Intervjufrågor samt transkribering bifogas som bilaga 2.  

4.2.1  Fastighetsbolagets ansvarsområden i samhällsplaneringen 
Även om Vätterhem står som fastighetsägare för Råslätt, ansvarar de inte för alla delar 

gällande samhällsplaneringen i området. Framförallt är bostadsområdet uppdelat i 

områdesgränser mellan fastighetsbolaget eller kommunens mark (se figur 2) där 

Vätterhem enbart ansvarar enbart för sina delar. I intervjun beskriver Odén att: 

 

“Många grönytor i området är kommunens men invånarna tror att det är 

våra, vilket leder till att vi ibland får samtal eller mejl om att vi måste se 

över nedskräpningen eller belysningen på vissa platser som inte vi 

ansvarar för. Men detta är ju verkligen inte lätt för invånarna att veta. 

Kommunen äger och ansvarar för samtliga vägar, cykel och gångstråk i 

området, med tillhörande belysning.” 
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4.2.2  Viktiga aspekter 
Vätterhem har en bygghandbok med krav som ska följas, där några gäller just trygghet. 

Ett av dessa krav är bra belysning. En annan viktig aspekt är drift och underhåll. 

Chrstina Odén beskrev vidare vad Vätterhem i dagsläget gör för underhåll i området 

och att invånarnas åsikter är betydelsefulla. 

 

“Just nu pågår renovering av fasaderna, som i dagsläget är färgglada men 

det ska bort. Vi har målat om fasaderna ett par gånger tidigare men nu 

är de så slitna så det går helt enkelt inte längre. De har gjort sitt. I det här 

arbetet har det även varit viktigt att involvera invånarna och lyssna på 

deras synpunkter. Därför har vi i samband med renoveringen av 

fasaderna börjat fundera över hur man kan släppa in mer ljus i 

lägenheterna och hur man kan göra entréerna tryggare. I efterfrågan av 

invånarna pågår även renovering av tvättstugorna så att de blir öppnare 

och ljusare.”  

 

I oktober varje år utför Vätterhem trygghetsvandringar under kvällstid i bostadsområdet 

med fokus på trygghet. I trygghetsvandringen går fastighetsägarna runt i olika 

delområden på tillsammans med hyresgäster och andra parter, såsom polis, 

räddningstjänst och studenter som läser ljusdesign på högskolan. Efter vandringen får 

samtliga deltagande sätta en prick på en karta över området där man upplevde 

otrygghet. Detta menar hållbarhetschefen Odén är betydande för att Vätterhem ska få 

flera människors perspektiv på olika platser och området i stort, vilket var bidragande 

vid planering och åtgärder för ökad trygghet.  

4.2.3  Samarbete med kommunen 
Odén menar att det idag finns ett starkt samarbete mellan Vätterhem, kommunen och 

polisen. Utöver trygghetsvandringarna träffas olika områdesgrupper varje vecka och 

byter erfarenheter. I dessa grupper medverkar fastighetsägare, kommunen, polisen och 

räddningstjänst. I intervjun beskriver Christina Odén att Vätterhem dock önskar en 

bättre direktkontakt med kommunen vid uppdatering av riktlinjer gällande 

trygghetsarbetet och när nya planer tas fram. Detta för att planen skulle få större kraft 

om alla inblandade parter jobbade efter gemensamma riktlinjer och krav. 

 

Vätterhem arbetar även efter ett handlingsprogram gällande Trygghet och säkerhet, 

vilket de enligt Odén ofta återkopplar till kommunen. Att rapportera till kommunen om 

trygghetsarbetet är inget krav, men Vätterhem gör det ändå. Vidare beskriver hon att de 

arbetar mycket med trygghet och sponsorer, såsom ishockeyklubben HV71 och 

fotbollsföreningen Jönköpings södra, för att locka fler invånares intresse och allvar om 

ämnet. “Att arbeta aktivt med tryggheten är inte enbart gynnsamt för bostadsområdet 

i sig, utan främjar hela staden!” sa Odén. Hon beskrev vidare att Vätterhem och 

kommunen inte alltid är i fas, då Vätterhem arbetar mer aktivt med trygghet i 

bostadsområden till skillnad mot kommunen.  

4.2.4  Egen utredning om invånarnas trivsel 
Varje år utför Vätterhem en enkätundersökning riktat till invånarna i bostadsområdet, 

vilket når ut till ca 4200 människor. Undersökningen innehåller 90 frågor där ett par 

behandlar trygghet. Enkätundersökningen delas ut både personligen och via mejl till 

invånarna och kan besvaras på flera olika språk, detta för att alla ska kunna medverka. 
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Svarsfrekvensen berättar Odén brukar vara ungefär 65 % med tillhörande 251 sidor 

kommentarer och förslag från invånarna. 

 

 Enkätundersökningen som Vätterhem själva brukar i bostadsområdet behandlar hur 

området övergripande kan förbättras. Frågorna rörande trygghet riktar sig framförallt 

till relationen mellan grannar, inomhusmiljön i bostadshusen samt kontakten med 

Vätterhem som hyresvärd. Enkäten innehåller även frågor om huruvida hyresgästen 

upplever sig sakna någon övrig tjänst som bör erbjudas av hyresvärden i framtiden. När 

enkätundersökningen är sammanställd genomför Vätterhem årligen bo-mässor i 

bostadsområdets centrum, där de presenterar resultatet av utförda förbättringsåtgärder 

samt planerade förändringar i området. Odén menar att dessa mässor ofta uppskattas 

och bidrar till en bättre kontakt och öppen dialog med hyresgästerna.  

 

Odén beskrev vidare att Vätterhem vill nå ut till alla boende i området. Därför 

genomförs även workshops på fritidsgårdar med frågor till ungdomar. Hon beskrev i 

intervjun att: “Oftast fylls hyresenkäten i av föräldrar, men då ungdomar ofta har 

annorlunda förslag eller behov anser vi det viktigt att nå ut till dem också. Alla ska få 

känna sig hörda.”. Vätterhem har ett idé-program för Råslätt, vilket innebär att 

bostadsområdet inte längre ska vara med på polisens lista över de mest otrygga 

bostadsområdena i Sverige.  

4.3  Områdesanalys 
I områdesanalysen bedömdes sex olika aspekter i samhällsstrukturen. Genomförandet 

av undersökningen presenteras i avsnitt 2.4.3. I detta kapitel presenteras insamlad 

empiri för samtliga bedömda aspekter. Figur 3 nedan illustrerar bostadsområdet i form 

av ett flygfoto. 

 

  
Figur 3. Norrpil och flygfoto över bostadsområdet Råslätt. (Jönköpings Kommun, 

Stadsbyggnadskontoret, 2019) 
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4.3.1  Grönområden 
I bostadsområdet fanns flera grönområden och ett stort antal planterade träd med 

blandade storlekar på växtligheten. Utöver den generella grönskan i området, förekom 

även odlingsmöjligheter i kolonilotter. Genom grönområdena fanns gång- & 

cykelvägar med några parkbänkar. Dessa var dock ofta placerade rakt mot gångvägen 

och i bristande skick vilket framgår i bilaga 3.  

4.3.2  Levande bostadsområden 
Eftersom majoriteten av byggnaderna i området var bostadshus i form av höghus, 

begränsades överblickbarheten. En homogen typ av byggnader påverkade även 

orienterbarheten i området och vissa platser upplevdes som trånga. Övriga byggnader i 

området bestod av ett plan var i samma homogena fasad. I området fanns flera stora och 

öppna grönområden, som på vissa platser uppfattades som svåra att bruka på grund av 

det stora antalet träd eller avsaknad av sittplatser. Bilaga 4 är ett fotografi som illustrerar 

en av Råslätts parkytor. 

 

I Råslätt fanns ett stort utbud av lekytor, ofta i anknytning till för- och grundskolor. I 

området fanns även utomhusgym, tennisbanor, flera fotbollsplaner och en 

friidrottsbana. I centrumkärnan av området fanns en galleria med matvarubutik, bageri, 

små butiker och frisör. I närheten låg bibliotek, vårdcentral och tandläkare. I bilaga 5 

är samtliga platser för nämnda aktiviteter markerade på en karta över Råslätt. 

4.3.3  Byggnaders utformning 
Samtliga bostadshus i området var lägenheter på sex plan över mark. Bostadshusen var 

placerade i horisontella och vertikala rader där ytan mellan husen bildade en innergård. 

I innergårdarna mellan bostadshusen låg gemensamma byggnader med soprum, 

cykelrum, dagis, föreningslokaler eller fritidsgårdar. Bostadshusen var konstruerade i 

betong med en homogen form och uttryck. Vissa lägenheter på markplan hade nyttjat 

marken utanför som privat uteplats i varierande utformning. Till vissa lägenheter på 

markplan förekom altaner och utomhusmöbler. Detta framgår i bilaga 6. 

 

På varje långsida av bostadshusen fanns tre entréer som leder in till trapphusen. 

Entréernas utseende skiljde sig lite för varje bostadshus, där somliga var öppna medan 

andra inbyggda med entrétak och sittplats. Samtliga entréer var belägna mot 

innergårdarna och placerade med ett konstant avstånd i varje flerbostadshus. 

4.3.4  Underhåll & Skötsel 
Bostadsområdet Råslätt uppfattades i områdesanalysen som generellt som städat och 

omskött. Vid platsbesöken syntes flera bovärdar och servicebilar i tjänst, vilket 

indikerade på fastighetsskötsel. I grönområdena samt mellan byggnader fanns flertalet 

parkbänkar och lekplatser, där vissa var rejält slitna och andra i bättre skick. Vissa 

uteplatser till lägenheterna i marknivå uppfattades också som väldigt slitna och 

nästintill förfallna.  

4.3.5  Trafiknät 
I bostadsområdet rådde körförbud. Öster om området gick Barnarpsvägen, som var den 

enda bilvägen som anknöt till området. Här färdas dagligen mycket trafik. Generellt var 

Råslätt ganska platt och all byggnation har skett på ungefär samma höjdnivå. På grund 

av homogen höjdskillnad över hela området fanns enbart en tunnel, som ledde till 

friidrottsbanan under en bilväg. Denna tunnel var kort och bred.  
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I Råslätt fanns många gång- och cykelvägar som var planerade så att såväl fotgängare 

som cyklister ska kunna färdas i området. Det fanns även gång- och cykelvägar som 

ledde till och från bostadsområdet. På grund av mycket grönområden har det på vissa 

platser i området uppstått naturliga stigar, i bilaga 7 föregår ett exempel på hur detta 

kan se ut.  

4.3.6  Belysning 
I området fanns gott om gatubelysning längs med gång- och cykelvägar. Däremot var 

belysning vid vissa grönområden otillräcklig, på grund av de många och stora träden 

som begränsade den upplysta ytan. Utomhusbelysningen kunde på vissa platser 

uppfattas som för svag. 

 

4.4  Enkätundersökning 
Enkätundersökningen genomfördes på ett urval av Råslätts invånare. 

Enkätundersökningens framtagande och utformning beskrevs i avsnitt 2.4.4. Frågorna 

och kompositionen är bifogad som bilaga 8. I detta avsnitt presenteras undersökningens 

empiri där majoriteten av svarsalternativen i undersökningen var en skala från 1 – 4, 

där 1 motsvarar missnöjd/inte alls trygg och 4 väldigt trygg/nöjd.  

4.4.1  Kön & ålder 

 
Figur 4. Könsfördelning av respondenterna.  

 

 
Figur 5. Åldersfördelning av respondenterna. 
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4.4.2  Grönområden 

 
Figur 6. Resultat från fråga 1 om grönområden. 

4.4.3  Levande bostadsområde 
 

 
Figur 7. Resultat från fråga 2 om levande bostadsområde. 

4.4.4  Byggnadernas utformning 

 
Figur 8. Resultat från fråga 3 om orienterbarheten i Råslätt. 
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Figur 9. Resultat från fråga 4 om byggnaders utformning. 

 

4.4.5  Underhåll & Skötsel 

 
Figur 10. Resultat från fråga 5 om underhåll & skötsel. 

 

4.4.6  Trafiknätet 
 

 
Figur 11. Resultat från fråga 6 om trafiknätet 
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4.4.7  Belysning 

 
Figur 12. Resultat från fråga 7 om belysning. 

 

4.4.8  Tryggheten i området generellt 

 
Figur 13. Resultat från fråga 8, om den generella tryggheten. 

 

4.4.9  Hur viktiga är varje trygghetsaspekt för invånarna? 

 
 

Figur 14. Resultat från fråga 9a, om hur viktigt grönområden är för tryggheten enligt 

invånarna. 
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Figur 15. Resultat från fråga 9b, om hur viktigt ett levande bostadsområde är för 

tryggheten enligt invånarna. 

 

 

 
Figur 16. Resultat från fråga 9c, om hur viktigt designen på byggnaderna är för 

tryggheten enligt invånarna. 

 

 

 
Figur 17. Resultat från fråga 9d, om hur viktig skötseln & underhållet är för tryggheten 

enligt invånarna. 
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Figur 18. Resultat från fråga 9e, om hur viktigt ett välplanerat trafiknät är för 

tryggheten enligt invånarna. 

 

 
Figur 19. Resultat från fråga 9f, om hur viktig god utomhusbelysning är för tryggheten 

enligt invånarna 

 

4.5  Sammanfattning av insamlad empiri 
Från intervjuer med Jönköpings kommun och Vätterhem framkom att båda parter 

arbetar för en tryggare stad. Jönköpings kommun kan enbart ge råd och riktlinjer kring 

trygghetsåtgärder till fastighetsbolagen, men det är ingenting som Vätterhem blundar 

för. För fastighetsbolaget är tryggheten en central fråga och ett starkt samarbete pågår 

även med myndigheter och sponsorer. Vätterhem följer en bygghandbok där trygghet 

är en viktig aspekt. En bygghandbok eller motsvarande är ingenting som kommunen 

behöver följa, men Jenny Larsson beskrev i intervjun att mycket trygghetsarbete görs 

oavsett från kommunens sida och hänvisar till kompendiet “Trygghetsåtgärder för 

Jönköpings kärna”. Gällande bostadsutformningen i stort kan inte kommunen styra 

utformningen mer än i detaljplanen och på sin egna mark. Resterande arbete är upp till 

fastighetsbolaget att göra. Fastighetsgränserna presenterades i figur 2, men Christina 

Odén menade att områdets hyresgäster har svårt att veta vart dessa går.  

 

Områdesanalysen grundar sig på sex aspekter som enligt litteraturstudier har betydelse 

för tryggheten i ett bostadsområde. I områdesanalysen framkom att utbudet av 

grönområden i Råslätt var rikligt, likaså parkytor och sittplatser. Bostadsområdet följer 

generellt en monoton struktur med homogena bostadshus och en centrumkärna som 
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erbjuder många funktioner. Överblickbarheten i Råslätt begränsades dock på grund av 

de höga lägenhetshusen, vilket även försvårar orienterbarheten i området.  

 

Bostadsområdets innerkärna var bilfritt och bilar parkerades vid utkanten av området. 

Existerande gång- och cykelvägar i området var breda och funktionella. På grund av 

den platta topografin fanns enbart en tunnel, men denna var bred och relativt kort. Gång- 

och cykelvägarna var väl försedda med gatlyktor, men som dock uppfattades något 

svaga och på vissa platser otillräckliga. Enkätundersökningens resultat tyder också på 

att Råslätts invånare anser att utomhusbelysningen i området kan vara bättre. Resultatet 

av undersökningen visar samtidigt att just belysningen var en av de viktigaste 

aspekterna för en god trygghet i området enligt invånarna. Andra viktiga aspekter för 

invånarna var skötsel & underhåll samt breda och trygga gång- och cykelvägar.  
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5 Analys och resultat 
I följande kapitel analyseras den insamlade empirin i relation till teoretiska ramverk och 

frågeställningarna besvaras med en analys. Därefter presenteras kopplingen mellan 

studiens resultat och mål.  

5.1  Frågeställning 1: Hur arbetar Jönköpings kommun och 
fastighetsbolaget Vätterhem för att främja tryggheten i 
bostadsområdet Råslätt?  

Precis som i många andra bostadsområden är Råslätt uppdelat i fastighetsgränser där 

marken antingen tillhör fastighetsägarna eller kommunen. Rådande fastighetsgränser i 

Råslätt presenterades i figur 2. Det arbete som Jönköpings kommun fokuserar på mest 

för att främja tryggheten i Råslätt är med utomhusbelysning. Vätterhem anser också att 

trygghet kan främjas med god belysning. Fastighetsbolaget har en bygghandbok med 

krav som ska följas för ökad trygghet, där ett krav i bostadsområden är just god 

utomhusbelysning. Att otrygga platser har ett samband med dålig belysning är något 

som Torstensson Levander (2007) instämmer om, vilket kan läsas mer om i kapitel 

3.1.6. Ansvaret för utomhusbelysningen hör till de som äger marken där armaturen är 

placerad, vilket ofta är längst med gator och i parker. I Råslätt äger och förvaltar 

kommunen de flesta grönområden och vägar och det är därför upp till kommunen att 

planera och utforma dessa på ett sätt som upplevs tryggt. 

 

Enligt Boverket (2010) påverkar grönområden trygghetskänslan i bostadsområden 

positivt men det krävs god planering av dessa. Förutom välplanerade grönområden och 

gator i området, är det betydande att dessa hålls rena och fina. Jönköpings kommun 

(2010) beskriver i kompendiet “Trygghetsåtgärder för Jönköpings kärna” att skötsel 

och underhåll är något som ska prioriteras eftersom det annars kan leda till otrygghet. 

Underhåll och skötsel av bostadsområden är även något som Vätterhem värderar högt 

och i områdesanalysen syntes bovärdar i arbete. Det är upp till vardera part att även 

underhålla sin mark, men för invånare och besökare i bostadsområdet kan det vara svårt 

att veta vart fastighetsgränserna går. Till följd av detta får ibland Vätterhem klagomål 

över trasig belysning eller nedskräpning på områden som egentligen tillhör kommunen.  

 

Enligt Nationalencyklopedin kan ett bostadsområde upplevas som otryggt på grund av 

segregation (“Segregation”, 2019, 11 februari). När människor i exempelvis samma 

samhällsklass eller religion bor i samma område kan segregation uppstå. Att ett 

bostadsområde upplevs som otryggt är inte enbart negativt för området i sig, utan 

påverkar hela kommunen (Metzger & Webber, 2018). Jenny Larsson, biträdande 

planchef på Jönköping kommun, beskrev i intervjun att kommunen vid planering av 

detaljplaner för bostadsområden strävar efter en blandning av olika bostadstyper så att 

flera olika typer av ägandeformer uppstår. I detaljplanen framgår även antalet och 

typen av bostadshus som ska byggas, vilket fastighetsbolaget måste följa. Vad 

fastighetsägarna kan göra för att främja tryggheten av husen är att utforma 

byggnaderna på ett sätt som ökar den upplevda tryggheten hos invånare och besökare. 

Både Boverket (2010) och Gehl m.fl. (2006) menar att utformningen av byggnader 

påverkar människors upplevda trygghet i bostadsområden.  

 

Det största arbetet som Vätterhem kan göra för att öka tryggheten i Råslätt är att sköta 

om och underhålla. Christina Odén menar även att det är betydande att ha en god 

kommunikation med invånarna, så att de känner sig hörda och tagna på allvar. I 
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dagsläget pågår renovering av fasader, tvättstugor och entréer av bostadshusen. Ett 

generellt arbete görs även med ljusinsläpp i bostadshusen, efter förfrågan av invånarna. 

Varje år utför även Vätterhem själva en enkätundersökning för att kartlägga invånarnas 

upplevelser och åsikter. Med hjälp av undersökningen riktad till invånarna i 

bostadsområdet kartläggs de största förbättringsbehoven samt förslag och önskemål för 

ökad trivsel. Vätterhem utför dessutom årligen bomässor i områdets centrum dit 

invånare kan komma och prata med fastighetsägarna. Odén menar att dessa mässor ofta 

uppskattas och är betydande för en bättre kontakt till bostadsområdets invånare. Mellan 

Vätterhem och kommunen finns också ett samarbete där olika områdesgrupper 

veckovis träffas och byter erfarenheter, för att öka tryggheten i stadens bostadsområden.  

5.2 Frågeställning 2: Vad anser invånarna om tryggheten i det 
valda bostadsområdet?  

5.2.1 Analys av frågeställning 2 
Med enkätundersökningen studerades invånarnas upplevda trygghet i upphov av 

områdets samhällsplanering. Av de 60 respondenter som blev tillfrågade valde 51 

personer att medverka. Bortfallet i undersökningen blev 15 % där anledningarna var 

antingen att respondenten inte hade tid eller inte förstod de språk som enkäten fanns 

tillgänglig på. Av de som svarade var 58,8 % kvinnor och 41,2 % män. 

Åldersfördelningen var spridd mellan 10 och (+75) år med flest respondenter i 25-34 

års ålder. Det rådde brist på respondenter i åldern 45-54 samt 16-19, vilket kan bero på 

att de flesta som var hemma vid det undersökningstillfället var studenter, föräldrar med 

små barn eller pensionärer.  

5.2.1.1 Grönområden 

I frågan gällande invånarnas känsla av bostadsområdets grönområden och parker valde 

82,4 % av de tillfrågade alternativet “väldigt trygg” och 17,6 %“ trygg”. Samtliga 

tillfrågade känner sig alltså trygga i Råslätts grönområden. 82,4 % ansåg dessutom att 

grönområden och parker är nödvändiga för en hög trygghet medan resterande ansåg 

motsatsen. 

5.2.1.2 Levande bostadsområde 

Gällande möjligheten till att arrangera evenemang och aktiviteter valde 66,7 % av 

respondenterna alternativet “nöjd” medan 33,3 % valde “ganska nöjd”. Samtliga 

respondenter var alltså positiva i frågan. Det rådde skilda meningar om huruvida 

aktiviteter är vitalt för tryggheten, men en majoritet på 67,6 % ansåg att detta behövdes. 

5.2.1.3 Byggnaders utformning 

En majoritet på 82,4 % ansåg att det var enkelt eller ganska enkelt att orientera sig som 

ny i området. 17,6 % tyckte motsatsen. Gällande byggnaders utformning i 

bostadsområdet valde 76,5 % av respondenterna alternativen “nöjd” eller “ganska 

nöjd”. Vidare visade resultatet att 67,6 % av respondenterna ansåg att fina byggnader 

är betydande för tryggheten. 

5.2.1.4 Underhåll & Skötsel 

En övervägande majoritet på 88,3 % valde alternativen “nöjd” eller “ganska nöjd” 

gällande skötseln i området. 94,1 % av de tillfrågade menade dessutom att detta är 

viktigt för den upplevda tryggheten. 
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5.2.1.5 Trafiknät 

Av respondenterna valde 94,2 % alternativen “trygg” eller “ganska trygg” beträffande 

sin upplevda trygghetskänsla på gång- och cykelvägarna i Råslätt. 88,2 % ansåg att 

breda gång- och cykelvägar är betydelsefulla för en ökad trygghet. 

5.2.1.6 Belysning 

Även om denna aspekt visade ett gott resultat, var detta den komponent av 

samhällsplaneringen i bostadsområdet som flest respondenter visade missnöje för. 70,5 

% ansåg sig vara “nöjd” eller “ganska nöjd” med belysningen i relation till tryggheten. 

Totalt ansåg sig 29,5 % vara missnöjda i frågan. Samtidigt menade 94,1 % av de 

tillfrågade att god belysning är nödvändigt för hög trygghet. 

5.2.2  Resultat av frågeställning 2 
Empirin av enkätundersökningen påvisade hög trygghet hos de tillfrågade och tyder på 

att invånarna generellt känner sig trygga i bostadsområdet Råslätt. Den aspekt som 

enligt undersökningen kan förbättras för ännu högre trygghet är utomhusbelysningen. 

Resultatet från frågorna kopplade till belysningen visade överlag en positiv respons, 

men i jämförelse med resultaten på andra aspekter, var resultatet förhållandevis lågt. 

Likt de positiva enskilda resultaten i frågorna kopplade till trygghetsaspekterna, svarade 

invånarna i snitt 8,65 poäng (av tio möjliga poäng) i frågan om den generella tryggheten 

(figur 13). Dock fanns det en skara på 23,5 % som endast tyckets vara måttligt trygga, 

då dessa gav mellan fem och sex poäng i frågan. Detta kan bero på att aspekter som inte 

tas hänsyn till i denna rapport väger in i respondenternas slutliga bedömning. Det finns 

sammanfattningsvis alltså utrymme att öka tryggheten i Råslätt, men generellt verkar 

invånarna nöjda. 

5.3 Frågeställning 3: På vilket sätt kan samhällsplanering öka 
tryggheten i Råslätt? 

5.3.1 Analys av frågeställning 3 
För att besvara denna frågeställning har flera metoder tillämpats. I följande 

underrubriker analyseras undersökningarnas resultatet var för sig med utgångspunkt i 

frågeställningen. Ett sammanfattat resultat presenteras därefter i avsnitt 5.3.2 

5.3.1.1 Intervjuer 

Resultatet från intervjuerna tyder på att både Jönköpings kommun och fastighetsbolaget 

Vätterhem värderar trygghetsarbeten högt. För ökad trygghet i Råslätt med hjälp av 

samhällsplanering arbetar kommunen och fastighetsbolaget i olika etapper. Det är först 

efter kommunen har färdigställt detaljplanen som fastighetsbolagen kan börja planera 

för vidare åtgärder. Kommunen kan inte ställa utformningskrav mer än i detaljplanen 

eftersom trygghet inte är reglerat i lagen, beskrev Jenny Larsson, biträdande planchef 

på Jönköping Kommun.  Varje part ansvarar för marken de äger och det är därför upp 

till respektive aktör att utforma, underhålla och sköta sin mark på ett sätt som bidrar till 

hög trygghet. I förvaltningsskedet arbetar Jönköpings kommun och Vätterhem främst 

med belysningen samt skötsel och underhåll för att öka tryggheten i Råslätt. 

5.3.1.2 Områdesanalys 

Nedan följer en analys av empirin från områdesanalysen i avsnitt 4.3. 
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Grönområden 

I områdesanalysen framkom att Råslätt har ett stort utbud av grönområden och 

planterade träd. Ett stort antal träd bidrar enligt Mullaney  m.fl. (2015) till trygghet och 

minskad brottslighet. Enligt analysen var även parkbänkar ofta placerade parallellt med 

gångvägarna i området. Denna placering av bänkar kan i första anblick tyckas bekvämt 

för gående som snabbt kan sätta sig, alternativt att de är placerade för ett specifikt 

väderstreck. Boverket (2010) menar dock att denna placering kan leda till otrygghet då 

fotgängare kan känna sig iakttagna.  

 

Levande bostadsområden 

Fölster (2017) anser att öppna och tydliga mötesplatser ger invånarna fler anledningar 

att vistas i det offentliga rummet, vilket ökar känslan av trygghet. Samma författare 

anser även att befolkade platser upplevs som mer trygga och attraktiva än de som är 

folktomma. Bortsett från centrumkärnans byggnader finns enbart flerbostadshus i 

Råslätt, vilket enligt Gehl m.fl. (2006) kan leda till att invånarna spenderar mindre tid 

utomhus. Att vissa grönområden saknar sittplatser kan också leda till minskad aktivitet 

i området. Dock finns ett stort utbud av offentliga platser i området vilket gynnar 

mängden aktiviteter. 

 

Byggnaders utformning 

Byggnadernas homogena utseende kan leda till sämre orienterbarhet. Dock vägs detta 

upp av att husens placering följer samma typ av struktur samt att kartor finns placerade 

på flera platser området. Att bostadsområdet har offentliga funktioner placerade centralt 

ses också som gynnsamt för orienterbarheten.  I ett område med god orienterbarhet är 

det lätt att avgöra vad som är offentligt respektive privat (Upplands Väsby kommun, 

2018). I Råslätt hade vissa lägenheter i markplan nyttjat gräsplätten vid husens baksida. 

På grund av att enbart somliga lägenheter nyttjat denna yta, var det svårt att avgöra 

gränsen mellan allmän och privat mark.  

 

Till flerbostadshusen hade några entréer inbyggda entrétak och väggar vilket är negativt 

för överblickbarheten och därmed tryggheten, eftersom trygghet gynnas av ytor där 

människor lätt kan se andra och själva bli sedda (Luymes & Tamminga, 1995).  

 

Underhåll & Skötsel 

Vid platsbesöken pågick renoveringar och skötsel av området och Råslätt uppfattades 

som generellt städat och omskött. Däremot var vissa parkbänkar slitna och gatlampor 

trasiga. Likaså gäller flera uteplatser tillhörande lägenheter i markplan. I kompendiet 

“Trygghetsåtgärder för Jönköpings kärna” betonar Jönköpings kommun (2010) att 

misskötsel och dåligt underhåll är faktorer som kan orsaka otrygghet. De aspekter som 

ansågs mindre välskötta, eller i behov av underhåll, ansvarade såväl Vätterhem som 

Jönköpings kommun för. 

 

Trafiknätet 

Inne i bostadsområdet råder körförbud med bil och invånarnas möjligheter att ta sig 

fram sker på gång- och cykelvägar. I Råslätt har arkitekten på vissa platser misslyckats 

med att förutspå hur människorna kommer att röra sig i området, eftersom naturliga 

stigar har uppstått. Enligt Boverket (2010) ska det strävas efter att byggas korta och 

breda tunnlar med mjuka linjer och hög orienterbarhet. Eftersom bostadsområdet är 

tämligen platt fanns enbart en tunnel, som enligt författarnas områdesanalys uppfyller 

Boverkets önskemål. 
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Belysning 

Torstensson Levander (2007) anser att otrygghet kan uppstå mer på dåligt belysta 

platser. Bra belysning är framförallt viktigt på grund av att de flesta överfall och brott 

sker i dåligt belysta miljöer (Block & Bokalder, 2009). I området finns mycket 

gatubelysning längs med gång- och cykelvägar. Däremot var belysning vid vissa 

grönområden otillräcklig, på grund av de många och stora träd som begränsade den 

upplysta ytan. Utomhusbelysningen kunde även på vissa platser i området uppfattas 

som för svag. 

5.3.1.3 Enkätundersökning 

I enkätundersökningen om invånarnas åsikter om tryggheten i Råslätt framkom att 

invånarna överlag känner sig trygga. I det stora hela är de nöjda med samtliga aspekter 

då majoriteten av svaren var positiva. De aspekter som hade någon typ av negativ 

respons var Byggnaders utformning och orienterbarhet, Underhåll & Skötsel, 

Trafiknätet och Belysning, även om det enbart rör sig om ett fåtal procent sämre resultat 

än övriga aspekter. Den aspekt som fick högst andel negativ respons var belysningen. 

Invånarna vittnade om trasiga gatlyktor och att många armaturer uppfattades som svaga. 

De aspekter respondenterna ansåg vara viktigast i bostadsområdet för en hög trygghet 

var Breda & trygga gång- och cykelvägar samt God utomhusbelysning, följt av 

aspekten Underhåll & Skötsel. 

5.3.2  Resultat av frågeställning 3 
För att öka tryggheten i Råslätt med hjälp av samhällsplanering, som frågeställningen 

löd, visar resultaten att en rad åtgärder kan göras. Grönområden och parker bör ses över, 

då bänkar bör vinklas snett bort från gångvägen. Områdets bänkar och sittplatser kan 

med fördel rustas upp då många av de nuvarande var slitna. Att öka antalet sittplatser i 

de grönområden där det saknas skulle kunna öka aktiviteten och därmed tryggheten. 

Det stora antalet träd i grönområdena ska bevaras, eftersom det bidrar till trygghet och 

minskad brottslighet enligt Mullaney m.fl. (2015). På vissa gräsmattor i Råslätt har 

stigar bildats, eftersom invånarna föredrar denna väg framför den anlagda gång- eller 

cykelvägen, vilket bör ses över för ett mer omskött intryck.  

 

Till underhåll och skötsel i områden krävs även att ansvariga parter ser över sin markyta 

och förser den vid behov. Eftersom invånarna kan ha svårt att veta vilken part som 

ansvarar för vilken yta, bör detta informeras bättre till invånarna. I området fanns kartor 

över bostadsområdet vilket är positivt för orienterbarheten, men ett exempel på förslag 

är att även visa fastighetsgränserna. Detta hade även hjälpt invånarna att förstå vem de 

bör vända sig till vid frågor eller klagomål.  

 

Något som i enkätundersökningen visade sig hade en stor påverkan på den upplevda 

tryggheten var utomhusbelysningen. I Råslätt bör styrkan på armaturer ökas och trasiga 

lampor snabbare bytas ut. En risk med ett stort antal träd är att mycket yta skuggas, 

vilket innebär att det vid dessa områden med fördel kan tillsättas ytterligare belysning.  

 

Kommuner vill sträva efter en blandning av olika ägandeformer och bostadstyper i ett 

bostadsområde för att undvika segregation och försvårad orienterbarhet. I ett färdigställt 

bostadsområde som Råslätt är det dock främst fokus på underhåll och skötsel av 

fastigheterna som gäller, när möjlighet till ut- eller nybyggnation inte är ett alternativ. 

Entréer till lägenhetshusen i området är centralt placerade, men bör för en ökad 
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överblickbarhet och trygghet utformats som öppna, istället för med stängda väggar och 

tak. Råslätt har även överlag en god gatustruktur men för att öka tryggheten kan gränsen 

mellan allmän och privat mark framställas tydligare. Detta gäller speciellt marken på 

gatunivå vid lägenheters baksidor. Tydligare regler bör tillämpas för utseendet och 

skötseln av privata uteplatser i anslutning till lägenheterna, då många av dessa var i 

bristande skick.  

5.4 Koppling till målet 
Målet med examensarbetet var att undersöka hur bostadsområden kan utformas 

tryggare med hjälp av samhällsplanering. Studien har utgått från bostadsområdet 

Råslätt i Jönköpings kommun och tre frågeställningar kopplade till syftet har använts. 

Frågeställningarna undersöker hur kommunen och fastighetsbolaget Vätterhem arbetar 

för tryggheten i Råslätt, hur invånarna upplever tryggheten samt på vilket sätt 

tryggheten kan öka i Råslätt med hjälp av samhällsplanering. 

 

Undersökningarna besvarades med totalt fyra olika metoder och visade att Jönköpings 

kommun och fastighetsbolaget Vätterhem var angelägna om trygghetsfrågan. Vidare 

visade undersökningarna att båda aktörer i dagsläget till viss del samarbetar gällande 

tryggheten i området. Enkätundersökningen visade att invånarna upplevde Råslätt som 

tryggt överlag, men att vissa åtgärden kan göras. För invånarna var belysningen den 

aspekt som var viktigast för upplevd trygghet, vilket med fördel kan öka i både antal 

och styrka. Slutligen kan bänkarna i grönområdena rustas upp och vinklas bort från 

gångvägarna för en ökad trygghet i området. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel diskuteras studiens resultat, metod och begränsningar. Slutligen 

presenteras studiens slutsatser och förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna var formulerade för att undersöka tryggheten i ett befintligt 

bostadsområde i Jönköping för att generera förbättringsförslag. Målet var vidare att dra 

paralleller till trygghet i bostadsområden generellt, med hjälp av samhällsplanering 

samt undersöka hur kommuner och fastighetsägare bättre kan arbeta för detta. Att 

basera studien på tidigare forskning gav arbetet en hög reliabilitet. Det teoretiska 

ramverket begränsades till sex aspekter i samhällsplaneringen kopplade till trygghet i 

bostadsområden. För att öka studiens trovärdighet hade även andra aspekter kunnat 

undersökas. På grund av examensarbetets storlek på 15 högskolepoäng, har vissa 

begränsningar tvingats göra, mer om detta i avsnitt 6.3.  

 

För att öka studiens trovärdighet har flera metoder använts. Resultatet från 

intervjuundersökningar med Jönköpings kommun respektive fastighetsbolaget 

Vätterhem gav studien en betydelsefull grund och förståelse för vem som gör vad vid i 

samhällsplaneringens olika skeden. Något som hade ökat reliabiliteten i intervjuerna 

vore att intervjua ett större antal personer från båda parter. Det hade också varit till 

fördel att intervjua personer som medverkat vid planeringen av just Råslätt, som djupare 

kunde beskriva planeringen av projektet samt arkitektens baktanke med områdets 

utformning.  

 

Resultatet från enkätundersökningen visade att Råslätts invånare överlag var nöjda med 

den trygghet som utvinns från samhällsplaneringen. Något som kan ha påverkat 

resultatet till det bättre kan grunda sig i det dåliga rykte som Råslätt haft sedan en tid 

tillbaka och invånarna kanske vill påverka det. För att enkätundersökningen skulle hålla 

en hög validitet var det viktigt att rätt frågor användes, så att undersökningen mätte det 

som avsågs mätas. Enkätundersökningen genererade svar på hur respondenter i olika 

åldrar och kön upplevde området. Denna information togs däremot inte till vidare 

analys eftersom enbart helhetsbilden av invånarnas uppfattning var av intresse i denna 

studie. Däremot var frågorna relevanta för att kunna avgöra om köns- och 

åldersfördelningen var tillräckligt spridd, för att därmed bestämma om resultatet var 

representativt för Råslätts befolkning i stort. 

6.2 Metoddiskussion 
Valda metoder till studien var litteraturstudier, områdesanalys, intervjuer och en 

enkätundersökning. Litteraturstudierna tillhandahöll studien med lämpliga teorier, fakta 

och information om trygghetsarbeten samt samhällsplanering och är högst relevant då 

den skapar grund för hela rapportens värde. För att få en uppfattning om området som 

skulle undersökas utfördes även en områdesanalys. Detta var nödvändigt för att 

författarna skulle bli bekanta med området till föreliggande studie samt granska olika 

aspekter utifrån det teoretiska ramverket. Områdesanalysen genomfördes med både en 

analys av detaljplanen samt fysiska platsbesök i området, för att öka trovärdigheten. 

 

Examensarbetet innefattar två intervjuer med semistrukturerade frågor. Intervjuerna 

spelades in och sammanfattades i efterhand. För att reducera missförstånd skickades 

sammanfattningarna tillbaka till intervjupersonerna för möjlighet att korrigera svaren 

och för att få ett godkännande. Båda författarna var på plats under samtliga 
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undersökningar för att undvika subjektiva missuppfattningar. En frågeställning bygger 

till stor del på resultatet från intervju-undersökningarna och därför var välarbetade och 

noggrant utvalda frågor av stor vikt. Något som författarna hade kunnat göra bättre vore 

att intervjua fler och mer sakkunniga personer inom området. Författarna hade även 

kunnat vara mer förberedda till intervjuerna genom att läst på bättre om hur 

planeringsarbetet för kommunen respektive fastighetsbolag fungerar, vilket hade 

kunnat generera bättre frågor.  

 

Enkätundersökningen fanns tillgänglig på svenska och engelska för att öka validitet och 

reliabilitet, men vissa bortfall uppstod ändå på grund av att andra språk inte fanns 

tillgängliga. Bland respondenterna förekom även en avsaknad på åldern 16-19 samt 45-

54. Detta kan bero på att undersökningen utfördes under ungefär samma tider på dygnet, 

då denna målgrupp kanske inte vistas hemma. För att reducera bortfallet hade invånarna 

kunnat informeras om undersökningen i förväg, detta förekom tyvärr inte på grund av 

tidsbrist. Att ha enkäten tillgänglig på fler språk skulle minskat antalet bortfall. Ett urval 

med ett större antal respondenter hade även ökat reliabiliteten i undersökningen. 

Slutligen hade undersökningen kunnat genomföras på varierade tider för att nå ut till en 

större blandning av åldrar.  

6.3 Begränsningar 
På grund av examensarbetets storlek på 15 högskolepoäng, har vissa begränsningar 

gjorts. Tanken med studien var att undersökningen ska vara applicerbar på alla 

bostadsområden och det hade därför varit intressant att involvera fler områden i arbetet. 

Genom att undersöka ett större antal bostadsområden hade möjligheterna att dra 

paralleller med trygghet generellt i bostadsområden ökat. Vid ett större arbete hade även 

andra aspekter i samhällsplaneringen kunnat undersökas för högre trovärdighet. 

Metoden begränsades dock till att undersöka de sex variabler som teoretiska ramverket 

stödjer, för att hålla arbetet inom den planerade omfattningen. 

 

Studien grundas även på mål och visioner för Jönköpings kommun och 

fastighetsbolaget Vätterhem, vilka kan se annorlunda ut för andra myndigheter och 

företag. På grund av detta blev möjligheten att dra generella paralleller till trygghet i 

bostadsområden med samhällsplanering begränsad. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studiens ambition var att hjälpa kommuner och fastighetsbolag att planera för tryggare 

bostadsområden i framtiden. Enligt Block och Bokalders (2009) bör trygghetsarbetet 

starta redan planeringsprocessen och resultatet från föreliggande studie påvisar att 

majoriteten av trygghetsarbetet bör utföras just då. Den upplevda tryggheten i 

bostadsområden grundar sig många gånger på ambitionen för trygghetsarbetet, i 

samhällsplaneringens allra tidigaste stadier. Även om mycket trygghetsarbete kan 

utföras senare i driftskedet är det vid planeringen av ett nytt bostadsområde som de 

största och viktigaste åtgärderna kan verkställas. Studiens resultat genererar även olika 

aspekter som för invånarna är betydande för ökad trygghet, vilka både kommuner och 

fastighetsbolag bör satsa extra på.  

 

Studiens slutsatser är följande:  

 

• Kommuner och fastighetsägare bör följa en bygghandbok med råd för 

trygghetsarbeten- och åtgärder vid framtagandet av nya bostadsområden. 
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• Kommuner borde i större utsträckning tillhandahålla fastighetsbolagen konkreta 

strategier i form av förslag och idéer, om hur tryggare bostadsområde kan 

uppnås med hjälp av samhällsplanering.  

• Tryggheten i bostadsområden hade kunnat öka om kommuner och 

fastighetsägare hade ett närmare samarbete, exempelvis gällande skötsel och 

underhåll.  

• God utomhusbelysning är av stor vikt för tryggheten. Kontroller krävs av 

belysningens styrka, tidpunkt för tändning och att extra armatur tillförs på 

platser där växtlighet eller byggnadskroppar kan skugga.  

• Breda gång- och cykelvägar som är lätta att orientera sig på är betydande för 

den upplevda tryggheten.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur andra variabler i 

samhällsplaneringen, än de som beaktas i denna studie, kan påverka den upplevda 

tryggheten i bostadsområden. Ett annat förslag är att jämföra planeringen av ett större 

antal bostadsområden för att analysera skillnaden i resultat gällande den allmänna 

tryggheten. Vidare forskning kan även vara att undersöka hur olika kommuner och olika 

stadsbyggnadskontor arbetar för att uppnå en god trygghet i bostadsområdena. Det är 

även intressant att titta närmare på ålder- och genusfrågan kopplad till trygghet och 

samhällsplanering.  
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Intervjufrågor till Jönköpings kommun  

 

Namn: 

Arbetsroll: 

1. Hur arbetar Jönköpings Kommun med samhällsplaneringen för att öka tryggheten i 
bostadsområden? 

2. Har kommunen någon generell plan för samhällsplaneringen gällande trygghet i 
bostadsområden? Hur ser den ut? 

3. Vad är då målet med planen? 
4. Vilka ansvarar för att trygghetsarbetet? 
5. Hur gör kommunen för att verifiera att målet uppnåtts? 
6. Hur ser kommunen på tryggheten i Råslätt idag? 

Transkribering av intervjun med kommunen 

E = Ebba Frigren 

S = Susanne Johansson 

J = Jenny Larsson 

 

E och S visar upp intervjufrågorna. 

E: Har kommunen någon generell plan för samhällsplaneringen gällande trygghet? Finns 

det något som man utgår från? 

J: Vi har ju litegrann på vår hemsida om belysning och trygghet. I 

stadsbyggnadsvisionen så jobbade vi mycket med belysningsprogam också. Så där har vi 

ju nog den starkaste kopplingen till hur vi jobbar med trygghet. Och där har vi ju de här 

punkterna som vi ska jobba efter. Vi vill ha hjälp för det är subjektivt, trygghet. Det är 

den upplevda säkerheten. Där har vi ju att man får fylla i ett formulär om platser som 

man själv upplever som otrygga. Belysingsplaneraren kan detta bättre, men vi har fått en 

jättelång lista som vi ska titta på om vi kan åtgärda. Det måste ju vara på allmän plats, 

inte inne på kvartersmark. Det gäller främst tunnlar, som vi har jobbat en hel del med de 

senaste åren. 

E: Men då gäller det mest på allmän plats? 

J: Ja, för det är där vi kan styra. Sen har vi ett nytt stadsmiljösprogram också som antogs 

för några år sen. Där tar vi också upp trygghet. Vi vill göra en underrapport men vi har 

inte kommit så långt ännu. Det beror delvis på att jag bytte tjänst. Tanken är att rapporten 

ska belysa och ge tydliga råd och riktlinjer för hur vi ska jobba med trygghet. Det är ett 

kommande arbete. "Den trygga staden" har vi kallat den för. Jag faller ofta tillbaka på 

"trygghetsåtgärder", där vi gjorde en analys över staden med olika platser som vi såg var 

otrygga. Då har vi gjort åtgärder för detta. I slutet på den har vi riktlinjerna. Vi vill bygga 

en stadsstruktur med korsande stråk, skapa kontakt mellan stadens olika delar och 

undvika barriärer. Det är något vi internt för slåss om ibland, för vi har lite olika expertis. 

Hur får man ett bra trafikflöde? Hur blir det trafiksäkert för gång- och cykeltrafikanter? 

Då kan det ju vara en lösning att säger att planskildhet är jättebra ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Men är det tryggt? Väljer folk att ta den tunneln då? Ska vi 

skapa nya tunnlar, hur utformar vi dem? Vi vill helst undvika nya planskildheter när vi 

bygger ny stad. Stadens delar ska vara befolkade dygnet runt är också jättesvårt. Det styr 

inte kommunen bara. Att undvika höga socklar. Att vända husens entréer mot gatan. 

Bilaga 1 



 

Undvika tunnlar och belysa gaturummet och platsernas sidor. Och bygga i mänsklig skala 

och visa nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Det är driftsfrågor, en ökad 

trygghetskänsla uppstår när man ser att gaturummet är väl omhändertaget.  

J ger S och E kompendiet "trygghetsåtgärder i Jönköpings Kärna". 

J: Denna kan ni ta med men den finns även på hemsidan. Jag har med mig dem i 

bakhuvudet för planering. 

E: Du pratade om att vända husens entréer och framsidor mot gatan. Har ni någon mer 

generell plan när det kommer till bostadsutformning. Nu kollar vi i bostadsområdet 

Råslätt och så gör vi en bedömning över hur det ser ut där med de byggnaderna. På vilket 

sätt de kan påverka tryggheten? 

J: Ett tips är att kontakta Vätterhem. 

E: Vi har vart i kontakt med dem och ska även träffa dem för en intervju. 

J: Där håller vi på att se över ett större arbete om hur de kan förtäta i framtiden. 

E: Vi har hittat ganska många källor om vad som är bra eller mindre bra i ett 

bostadsområde och vad som bidrar till segregation och vilket sätt det påverkar 

tryggheten. Råslätt byggdes under miljonprogrammet. Har kommunen en generell plan 

när det byggs nya bostadsområden, fördelningen av bostadstyper mm.? 

J: Det ser vi inte ur trygghetssynpunkt. Visst är det för social hållbarhet, att vi strävar 

efter en blandning av olika typer av människor. Då vill vi också ha en blandning av 

ägandeformer. Det eftersträvar vi alltid när vi bygger nya bostadsområden. Förr gjorde 

man ofta med renodlade villamattor. Det gör vi knappt längre, utan oftast är det både 

villatomter för styckebyggnation, men man vill även ha förtätning av olika grupphus, 

radhus, kedjehus och också flerbostadshus. Där är det dels hushållning med marken, att 

minska stadsutspridningen och att skapa bra förhållanden för hållbart resande med 

kollektivtrafik som är de största argumenten för det. Trygghet kommer inte in där som 

huvudargument. 

J får se aspekterna som ska undersökas i rapporten. 

J: Grönområden är jätteviktiga, bebyggelse är absolut, levande bostadsområden är också 

jätteviktigt. Trafiknät har vi det här med planskildheter och liknande så det är också 

jätteviktigt. Och belysning. 

E: Är det något som saknas? 

J: Underhåll och skötsel är jätteviktig för trygghetsaspekten. 

E: Den aspekten kommer väl in senare än samhällsplaneringen? 

J: Mycket kommer in senare. Detaljplanen är ett juridiskt dokument och vi får ju genom 

plan- och bygglagen inte göra den mer detaljerad än nödvändigt. Så den ska ge ramarna 

för den planerade bebyggelsen. Det gäller placering av huskroppar, höjd och användning 

i grova drag. Sedan bestämmer vi inte om en buske ska stå här eller där. Det är upp till 

byggaktören själv att kunna mer om trygghet. 

E: Inga krav ställs på att det måste finnas då? 

J: Nej, för vi kan inte det. Det är inte mycket vi kan styra i detaljplanen heller. Vi kan 

lyfta det och be dem beakta det. Vi kan titta på hur man placerar parkeringen etc. men 

inne på kvartersmarker är verktygen begränsade.  

S: Gör kommunen något för att verifiera att målet är uppnått? Om ni tänker att ni gör 

vissa åtgärder för tryggheten i särskilt område? Någon undersökning? 

J: Nej. Om jag tänker tillbaka på tunnelåtgärder som gjorts så är vi nöjda med att vi gjort 

en förbättring. 

E: Vi ska undersöka hur invånarna upplever tryggheten med lite frågor som rör 

samhällsplaneringen i området, som kan påverka det. De kanske kan komma med 

förbättringsförslag. Dessa kan återkopplas till er om ni är intresserade. 



 

J: Där är det framförallt Vätterhem. Det är inte mycket allmän plats där. Kvartersmarken 

hör till Vätterhem. Även om det är ett kommunalt bolag, så styr vi inte över dem. Där har 

vi ett framtida gemensamma arbete, så det vore intressant för oss båda att ta del av det 

sen faktiskt. 

E: Om Vätterhem inte lever upp till era förväntningar, kan ni som kommun påverka det 

eller ställa ytterligare krav? 

J: Nej. Det finns inte styrt i lag, så det kan vi inte. Jag tror att Vätterhem är en bra 

fastighetsägare ur den aspekten. Vi har större möjlighet att påverka i ett 

nybyggnationsområde. Ormhuset t ex vi Strandängen byggdes av Vätterhem. Där syns 

goda exempel på trygghetsskapande åtgärder som de gjort. T ex har cykelförråd som är 

transparenta med god belysning, väderskydd för cykel. Man har god överblick, ingen kan 

stå och gömma sig. De har konst vid varje trapphus med olika skulpturer. Det kanske 

man inte tar som en trygghetsåtgärd, men man kan lätt orientera sig till sin trappuppgång 

då man vet att "jag bor vid haren". Det kan även hjälpa funktionsnedsatta. Småsaker 

skapar ökad trivsel. Att det är estetiskt tilltalande är en trygghetsaspekt. Vi trycker på att 

det måste finnas väderskydd för cykel osv, men det går inte att bestämma utformningen i 

detaljplanen. Om det inte är en känslig miljö som nya bebyggelsen måste anpassas till 

den gamla bebyggelsen. Detaljplanen är bara ett verktyg för att skapa trygghet. 

E: Vi trodde att kommunen hade mer att säga till om? 

J: Det tror man ofta som ung. Den frustrationen har vi också till och från, att man vill 

bestämma mer än man kan. Men då kan försöka påverka och nå en gemensam målbild. 

Men vi kan inte styra eller bestämma. Om kommunen äger marken, så har vi ofta 

markanvisning. Då säger vi att detta område finns tillgängligt. Så finns en lista med 

fastighetsägare som anmält intresse. Då väljer vi ut 3 st som får lämna förslag. Då har vi 

större möjlighet att välja utformning genom att välja det förslag som vi vill ha. Ofta är 

det någon annan som äger marken för kommunen har inte mycket mark. Då är det andra 

överenskommelser som ska upp. Det är allmänt att bygga god stad som gäller. 

Detaljplanen måste följas med det som sker på kvartersmarken kan vi inte styra mycket 

över. Allmän plats tar vi över oftast om det är en annan markägare från början och vi 

skapar gator och torg. Då har i möjlighet att utforma det. 

S: Tunnlarna och gatorna äger kommunen väl? 

J: Ja det är allmän plats. 

E: Det var en tunnel i Råslätt men den har snarare Vätterhem planerat då eller? 

J: Vissa stråk är kommunala. Kan inte svara på den specifika tunneln. 

E: När det kommer till trafikplaneringen. Har vätterhem planerat vägarna inne på 

området? 

J: Ja generellt kan man säga så. Mycket av grönområdet ägs av dem. Kolla gällande 

detaljplan över området, den är från 70-talet. Där står det tydligt vad som är allmän plats 

och inte. 

S: Hur ser kommunen på tryggheten i Råslätt? Eller det kanske ligger mer på Vätterhem. 

J: Ja. Detta är svårt för områden kan få dåliga rykten som inte alltid är förtjänade. Det 

kan lätt bli en ond spiral gällande trygghet. Där ska man kritiskt granska det som sägs 

och se på fakta. Jag tror man trivs i Råslätt. 

E: När man frågade runt om vilket bostadsområde som man ska bo i så blev man avrådd 

att flytta till Råslätt, det är otryggt där 

J: Det är subjektivt när det gäller trygghet. Man kan även titta på brottsstatistik från 

lokala BRÅ och lyfta det. Så det blir känt för de som bor där. Jag tror vi har fler 

brottsrapporteringar i centrala stan, än i Råslätt. Vissa händelser blir stora och lever kvar 

i flera år. Råslätt ligger centralt med bra trafiknät till centrum. De håller på att bygga för 

studentbostäder.  



 

E: Bestämmer Vätterhem utformningen på de privata uteplatserna på området? 

J: Vätterhem bestämmer det. 

E och S kollar om alla frågor tagits upp. 

J: Vi har satt råd för stadens mötesplatser, att trygghet ska beaktas och att belysning ska 

beaktas och att vegetation inte placeras vid gångstråk, utan att de ligger en bit ifrån 

gångstråket så överblicken över området gynnas. Sedan kan uppstammade träd placeras 

närmare. 

E: Går det att hitta på hemsidan? 

J: Ja. Stadsmiljöprogrammet. 

E: Skickar ni ut det som råd till fastighetsägare? Eller är det upp till var och en att kolla 

upp dessa råd? 

J: Ja tyvärr. Vi tittar inte på den detaljnivån någonstans egentligen. Detta är med för oss 

internt när vi är byggherrar. Sedan kan det lyftas. Råslätt har en egen dag som är stor med 

aktiviteter och artister. Jag tycker de verkar vara en bra hyresvärd.  

E: Resterande frågor ligger i Vätterhems händer. 

J: Ja. Det är speciellt när det är ett stort område som ägs av en fastighetsägare. Ofta har 

man ett kvarter som ägs. Men det är ett intressant område att göra analys på. Det finns 

många gröna stråk, det är ett miljonprogramsområde, det har ett dåligt rykte för vissa. 

Frågar du råslättsbon så trivs de nog. Vätterhem tänker mycket trygghet. 

E: Var det pga. miljonprogrammet som endast en fastighetsägare har området? 

J: Det var nog för att Vättehem är ett kommunalt bolag och det var högt tryck på nya 

bostäder. 

E och S tackar för intervjun och ber att få återkomma med en summering för 

godkännande. 

  



 

 

Intervjufrågor till Vätterhem. 
 

Namn: 

Arbetsroll: 

1. Vid planering och framtagande av ett nytt bostadsområde, exakt vad ingår i detta 

arbete för er som fastighetsägare?  

2. Vilka aspekter i samhällsplaneringen anses viktigast?  

3. Hur är dessa aspekter kopplade trygghet? 

4. I vilken utsträckning arbetar vätterhem med trygghet i området? 

5. Finns någon generell plan/ett program för att främja tryggheten i 

bostadsområden?  

 Före och Efter framtagandet av ett nytt bostadsområde. 

6. Görs några aktiva undersökningar/uppföljning hos invånarna för att säkerställa 

den upplevda tryggheten? Vad händer efter resultatet av undersökningarna? 

7. Har kommunen haft någon synpunkt/åsikt om samhällsplaneringen i 

bostadsområdet? Har de rätt till detta?  

8. Följer Vätterhem Kommunens riktlinjer och råd för tryggare städer? (Den trygga 

staden) 

9. Hur fungerar områdesgränserna, vem ansvarar för vad? 

10. Hur bestäms vart dessa gränser går?  

 

Transkribering av intervjun med Vätterhem 

E = Ebba Frigren 

S = Susanne Johansson 

C = Christina Odén 

 

E och S visar upp intervjufrågorna. 

E: Nu har du ett litet hum om vad vi tänkt fråga dig om idag, men vi kan väl börja med 

att fråga vem du är och vad du jobbar med?  

C: Jo, jag är hållbarhetschef så jag arbetar bland annat med det ansvar som Vätterhem 

har som husvärd, som arbetsgivare och som samhällsaktör. Eftersom vi är ett 

kommunalägt bolag så har det strategisk betydelse för kommunen, bostadsförsörjningen 

är ju superviktig. Då är det liksom helheten vi måste se till – vad mår stadsdelarna bra av, 

så trygghet är en central fråga som alltid varit högst upp på agendan. Och alltid när vi 

pratar hållbarhet så har trygghet varit vår hjärtefråga. Så vi har satsat mycket på 

trygghetsskapande åtgärder och har bra samarbeten. Jag tror det är det som är grunden för 

en mer hållbar stadsdel. Det räcker inte enbart med att vi tycker att det är viktigt med 

trygghet och jobbar för det, det är liksom var och ens ansvar. Exempelvis belysning och 

vegetation kan ju fastighetsägare göra mycket med. Sen arbetar vi i Vätterhem även 

väldigt mycket med kontakten med hyresgästerna. Men man kan säga att jag jobbar med 

att hålla ihop vårt arbete när det kommer till integration, arbetsmiljö, kvalité och jag 

jobbar en hel del med vår årliga hyresgästenkät. Där tittar vi varje år på hur man upplever 

tryggheten. Jag jobbar även en del med sponsring där det är en del trygghetsfrågor är 

inblandade. Vi jobbar också för att ungdomar ska känna sig sysselsatta på helger och lov 
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vilket verkar förebyggande, så att det inte blir att folk känner sig rastlösa och börjar härja 

i bostadsområdena istället vilket såklart kan orsaka otrygghet hos de andra hyresgästerna.  

E: När det kommer till planering och framtagandet av ett nytt bostadsområde, vad är det 

exakt ni på Vätterhem gör då? För vi hade en intervju med kommunen som beskrev hur 

de tar fram detaljplanerna där mycket information framgår. Men sen går ju ansvaret över 

till er som vi förstår, att utforma området så det känns tryggt. Exempelvis planera 

utformningen av husen, grönområden, belysning och gångvägar och sånt?  

C: Ja precis, men gator och vägar ansvarar dock inte vi för. 

S: Aldrig?  

C: Nej aldrig! Det är kommunen, vi kan ha samråd och sådär men annars har inte vi de 

frågorna på bordet. Utan det är mer husen som vi jobbar med. Sen kan vi vara med vid 

utveckling av lekplatser och de gemensamma utrymmena. Men det är alltid ett samarbete 

med kommen vid gång- och cykelvägar. 

E: Okej, så ni får liksom klart från kommunen att här ska gång- och cykelvägar ligga i 

området och sen får ni bara förhålla er efter det?  

C: Ja, och sen har vi en diskussion såklart då frågorna går lite fram och tillbaka och så.  

E: Är det bara vägar som kommunen planerar och äger i bostadsområden?  

C: Nej, t ex i Råslätt så äger de flera grönområden. Och det är något vi haft lite problem 

med eftersom många hyresgäster tror att det är vår mark och så får vi in klagomål att vi 

måste se över belysning t ex. Och det är ju inte så lätt att veta för oftast så är det ju då 

Tekniska kontoret som ansvarar över det också. Eller som ibland kommer samtal om att 

det ser skräpigt ut på något område och det drar ju också ner tryggheten såklart. Därför 

vill alltid vi i största mån köpa upp mark av kommunen så att vi äger och förvaltar den 

själva. För det märks faktiskt stor skillnad mellan våra och de ytor som tekniska kontoret 

ansvarar över. Det är inte lätt för invånarna att förstå det där. Men vi har kartor som visar 

exakt vad som är kommunens och vår mark och där ser man då till exempel i Råslätt att 

det är lite insprängt här och var med mark som nu är kommunens. Men det är inget vi kan 

råda över. Utan vi försöker som sagt köpa marken så vi kan sköta det själva. 

E: Men vilka eller vad bestämmer var dessa fastighetsgränser går i området?  

C: Det vet jag faktiskt inte, för jag arbetar liksom inte med byggfrågor på det sättet men 

det är en intressant fråga. Det kan ju vara att det är avlopp och såna grejer kanske så 

kommunen måste in och förvalta där. Men vi tycker det är jobbigt för vi vill ju liksom in 

och äga den marken för som sagt så syns det skillnad på vem som äger marken, men jag 

vet faktiskt inte vad det är som gör att de måste äga vissa delar. 

E: Nej, okej vi förstår.  

C: Men för Råslätt har vi ett idéprogram där det står vad vi ska göra varje år fram till 

2023, där vi bland annat sagt väldigt tydligt att målet är att Råslätt inte längre ska vara 

med på Polisens lista över otrygga platser. Jag har programmet nere på mitt kontor som 

ni skulle kunna få sen! 

E: Ja men jätte snällt, det vill vi gärna. Och tillhörande det har vi även en fråga om 

Vätterhem har något program för tryggheten i bostadsområden? Och om det särskiljs 

mellan före eller vid framtagandet av ett nytt bostadsområde, eller sen när det liksom är i 

drift?  

C: Ja, alltså det är så svårt att prata nybyggnation gällande Råslätt, för där har vi 

ingenting sånt just nu. Men däremot håller vi bland annat på med renovering av 

fasaderna. Innan har de ju varit färgglada vilket var väldigt fint från början på typ 80-

talet, men nu sitter inte färgen kvar längre trots nymålningar för fasaderna är så slitna, de 

har gjort sitt. Så nu i det här renoveringsarbetet med fasaderna har vi tagit fram ett 

program riktade till invånarn där de kan följa arbetet och komma med input och sådär. Vi 

tittar även på hur man kan göra entréerna mer trygga och hur man kan få in mer ljus i 



 

lägenheterna. Så det är inte bara när man bygger ett nytt område detta är viktigt. Vi vill 

att invånarna ska känna sig trygga och att man ska kunna se in i huset så man har lite koll 

vad som händer där inne. Och samma sak gäller tvättstugorna, där försöker vi öppna upp 

mer och göra dem mer ljusa så de upplevs tryggare. Detta är något som invånarna har 

efterfrågat tidigare och som vi tagit till oss.  

E: Jaha okej. Men generellt, gällande även andra områden har ni något program eller 

liknande med aspekter ni ska framställa si eller så, för att det förebygger otrygghet? 

Alltså saker man gör kanske redan i framtagandet av ett bostadsområde, innan 

hyresgästerna flyttar in.  

C: Jo vi har ju alltid med oss ett hållbarhetskrav, och det har vi med i våra anbud när vi 

gör en upphandling. Och det kan vara allt möjligt, t ex miljöbyggnadscertifikat silver och 

liknande. Där kommer ju trygghet med i bilden för det sätter ju krav på byggnaden på 

väldigt många olika sätt. Men det där med trygghet det är avgörande för vår målbild och 

vision. Det är väldigt viktigt för oss att våra hyresgäster ska känna sig trygga och trivas. 

E: Finns det några aspekter som Vätterhem tycker är viktigast? Alltså som ni jobbar 

extra mycket med?  

C: Vi har en bygghandbok, som just nu håller på att revideras lite grann. Men där har vi 

även med aspekter kopplade till trygghet. Och jag tror det även återspeglas lite i våra 

enkätundersökningar som vi gör med invånarna. Men vi jobbar mycket med belysning, 

till exempel vid trapphus och entréer eller längst med vägar och sådär. Det är väldigt 

viktigt att det finns bra belysning på innergårdar och intill entréer framförallt. Men det 

som är betydande och skapar trygghet finns med i vår bygghandbok och den måste vi ju 

följa. Och såna aspekter är även med i våra planer som vi ständigt ser över. Vi utför även 

varje år trygghetsvandringar och då går vi i oktober när det är mörkt ute, runt i området 

och markerar på en karta otrygga platser. Och det kan till exempel vara vid en plats som 

är dåligt belyst och då blir det automatiskt ett område att jobba med. Så utöver det vi har 

planerat kan det dyka upp andra platser eller situationer vi måste jobba med.  

E: Sa du att polisen är med i denna vandring också? 

C: Ja precis det är både polis, räddningstjänst, studenter som studerar ljusdesign på 

tekniska högskolan och andra. Och när vi vandrat har vi liksom delat upp bostadsområdet 

så vi första veckan tar norra Råslätt, sen nästa södra, sen västra osv. Så jobbar vi igenom 

hela området liksom.  

S: Är det på dagtid ni vandrar eller? 

C: Nej det är oftast på kvällstid faktiskt, just för att vi ska kunna se över 

kvällsbelysningen och sådär. Till exempel märkte vi sist att lamporna överlag tänds 

alldeles för sent! Så det är jätteviktigt för oss att vi har den typ av arbete. Men utöver 

dessa trygghetsvandringar har vi såklart flera aspekter med i planen som är betydande för 

trygghet.  

E: Du nämnde också tidigare att ni gör en enkätundersökning varje år hos invånarna, kan 

du beskriva lite mer hur den går till?  

C: Ja vi går ut till hälften av hyresgästerna varje år, där det är 90 frågor som ska 

besvaras. Flera av frågorna rör trygghet, men de är liksom utspridda över undersökningen 

då. Denna enkät skickas sedan ut i brev, eller mejl, med ett par påminnelser. Enkäten kan 

besvaras på svenska, engelska och 5 andra språk. Svarsfrekvensen brukar ligga runt 60-

65% vilket vi är väldigt nöjda med. Det är alltid lika förvånansvärt att våra hyresgäster 

orkar svara på 90 frågor. Sen brukar vi alltid få väldigt mycket kommentarer, då vi har 

några frågor där invånarna får svara fritt. Som förra året hade vi fått 251 sidor med enbart 

kommentarer.  

E: Oj! Vad kan det vara för typ av kommentarer?  

C: Ofta är det förslag eller klagomål på saker eller platser i bostadsområdet som vi kan 



 

förbättra. Och vi har även märkt att det finns ett stort behov av sociala ytor. Man vill 

träffa sina grannar. Även mycket bra förslag på konkreta saker hur vi kan förbättra 

tryggheten, vilket uppskattas mycket. Och dessa förslag går faktiskt direkt till de som 

ansvarar för det. Sen i samband med enkätundersökningen gör vi en broschyr där vi 

återkopplar till hyresgästerna och berättar vilka åtgärder vi gjort och vilka vi planerat att 

göra. Oftast är dessa trygghetsskapande åtgärder som vi försöker lyfta. Detta är något 

som också ökar svarsfrekvensen i våra enkätundersökningar, för invånarna märker att det 

händer saker när de ber om det. Sen som nu runt våren, vid mars-april brukar vi kalla till 

gårdsmöten. Då vi oftast bjuder på något tilltugg och så träffar vi hyresgästerna och 

berättad vad vi gjort och planerar att göra. Samma sak har vi i januari-februari i våra 

bostadsområdens centrum, där vi gör samma sak och minglar med hyresgästerna samt 

presenterar resultatet av våra åtgärder. Då kan vi även ta in ytterligare förslag på 

åtgärder. Så vi har en väldigt bra öppen dialog med våra hyresgäster vill jag påstå. För att 

inkludera alla boende i området så utför vi också workshops på fritidsgårdar med frågor 

riktade till ungdomar. Eftersom att hyresenkäten oftast fylls i av föräldrar, men då 

ungdomar ofta har annorlunda förslag eller behov anser vi det viktigt att nå ut till dem 

också. Alla ska få känna sig hörda. 

E: Har Vätterhem i övrigt någon kontakt med kommunen gällande trygghetsarbeten och 

samhällsplanering? 

C: Ja vi träffas i områdesgrupper, där man varje vecka träffas och utbyter erfarenheter 

och det är också en del av det förebyggande arbetet. Där träffar vi bland annat 

räddningstjänsten, polisen och andra aktörer. Där vi diskuterar en typ av väldigt lokal 

omvärldsbevakning, så vi blir uppdaterade vad som pågår och kan vara beredda att agera 

om det händer något som vi påverkas av. Sen har vi ju även kommunens trygghets och 

säkerhetsplan tror jag det heter, som vi följer. Nu vet jag inte om de antagit något nytt för 

den sträckte sig bara till 2018. Men ibland är vi inte riktigt i fas med varandra, då vi är 

självgående och bestämmer själva hur vi vill arbeta. Och när det kommer till trygghet i 

bostadsområden så har ju vi som fastighetsbolag mer erfarenhet, där liksom vi får hålla i 

taktpinnen. Men det är inte alltid som kommunen berättar när de har ändrat i någon plan 

eller tagit fram någon ny, vilket är jätte synd. Kommunikationen är tyvärr inte den bästa 

från kommunens sida. Jag hade verkligen önskat det att när en ny plan tas i hand eller det 

kommer nya riktlinjer, att de rullar ut det till alla kommunala bolag. Det är inte så tydlig 

kommunikation som sagt och det tror jag kommunen förlorar en del på. Att arbeta aktivt 

med tryggheten är inte enbart gynnsamt för bostadsområdet i sig, utan främjar hela 

staden! Men i alla fall kort sagt, vår målsättning är precis som för kommunen, att alla ska 

känna sig trygga i sina bostäder och i staden i stort och för det jobbar vi hand i hand. Vi 

har inte heller något krav på oss att återkoppla till kommunen hur trygghetsarbetet gått, 

men det gör vi ändå i upprepande rapporter. 

E: Men så i och med det har liksom inte kommunen någon rätt att ställa krav eller ha 

synpunkter på hur ni jobbar för trygghet?  

C: Nej inte mer än att vi måste anpassa oss då vi är ett kommunalägt bolag. Men det som 

exempelvis passar mindre bolag kanske inte funkar för oss och tvärtom. På det sätter blir 

vi ändå ganska självständiga, men vi har självklart någon form av kommunikation.  

E: Arbetar ni på något mer sätt för att främja tryggheten i Råslätt? förutom de du nämnt 

tidigare.  

C: Ja absolut. Exempelvis har vi gjort några samarbeten med lokala idrottskändisar från 

både HV71 och J södra.  

E: Som är hockey- respektive fotbollslagen i Jönköping? 

C: Ja precis! För vår tanke är att när vi får in hyresgästernas förebilder i typ reklamfilmer 

och sådant, så kanske invånarna också tar det lite mer på allvar. Vi arbetar mycket för att 



 

främja kommunikationen och relationen mellan grannar. Och det är bland annat det som 

just idrottsidolerna står för i reklamfilmerna. I samband med detta har vi också ”Trygga 

grannar”, vilket är ett arbete vi utför tillsammans med kommunen för att just främja 

relationen mellan grannarna. Tyvärr så står det inte ens något om konceptet ”Trygga 

grannar” på kommunens hemsida, vilket är jättetråkigt för då försvinner ju trovärdigheten 

om det stora arbete som vi faktiskt gör. Jag tror vi skulle kunna vinna väldigt mycket på 

att samarbeta mer med kommunen. Jag ser det som att vi ska jobba gemensamt för en 

tryggare stad och alla de små arbetena som fastighetsbolagen gör på olika håll bygger 

tillsammans upp just det.  

E och S tackar C för intervjun och ber att få återkomma senare med summering och 

godkännande av färdigställd intervju.  

 

 

 



 

En parkbänk längs en gångväg i Råslätt  
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En av Råslätts många parkytor 

 

  

Bilaga 4 



 

En karta där områdets aktiviteter markerats  
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Lägenheter i markplan har egna altaner i varierande utformning   
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En naturlig stig i Råslätts bostadsområde  
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Trygghet i Råslätt
Undersökningen utförs av studenter vid Jönköpings Tekniska Högskola, i samband med 
examensarbetet. Nedan följer 9 frågor om din upplevelse av Råslätt. Undersökningen är anonym. 
Svarsalternativen är en skala av 4 steg, där 1 motsvarar Missnöjd och 4 motsvarar Nöjd. Besvara 
frågorna genom att markera det alternativ som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter. 
Om du inte har någon åsikt eller inte vill besvara en fråga, lämna då frågan obesvarad. Tack för din 
medverkan!

The study is carried out by students at Jönköping University in connection with the thesis. Below 
there are 9 questions about your experience of Råslätt. The survey is anonymous. The answer 
alternatives are a rating of 4 options, where 1 corresponds to Dissatisfied and 4 corresponds to 
Satisfied. Please answer the questions by marking the option that best matches your own opinion.  If 
you don't have an opinion or if you don't want to answer a particular question, then leave the 
question unanswered. Thank you for your participation!

*Obligatorisk

1. Kön / Gender *
Markera endast en oval.

 Kvinna / Female

 Man / Male

 Vill inte svara / Don't want to answer

2. Ålder / Age *
Markera endast en oval.

10-15 år / years

16-19 år / years

20-24 år / years

25–34 år / years

35–44 år / years

45–54 år / years

55–64 år / years

65–74 år / years

75+ år / years
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3. 1. Hur trygg känner du dig i de grönområden och parker som finns i Råslätt? / How safe do
you feel in the green areas and parks in the residential area Råslätt?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Inte trygg alls / Not safe at all Väldigt trygg / Very safe

4. 2. Vad anser du om möjligheten att arrangera utomhusevenemang och aktiviteter i
Råslätt? / What do you think about the opportunity to arrange outdoor events and
activities in Råslätt?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Missnöjd / Dissatisfied Nöjd / Satisfied

5. 3. Hur enkelt tycker du att det är att orientera sig som ny i Råslätt? / What do you think
about the ability to orientate yourself as new in Råslätt?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Svårt / Difficult Enkelt / Easy

6. 4. Vad tycker du om utformningen av bostadshusen och andra byggnader i Råslätt? / What
do you think about the shape of the residential and other buildings in Råslätt?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Missnöjd / Dissatisfied Nöjd / Satisfied

7. 5. Hur nöjd är du med skötseln och underhållet av Råslätt som bostadsområde? / How
satisfied are you with the care and maintenance of Råslätt as residential area?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Missnöjd / Dissatisfied Nöjd / Satisfied

8. 6. Känner du dig trygg när du använder gång- och cykelvägarna i Råslätt? / How safe do
you feel when using the walk- and bicycle paths in Råslätt?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Inte trygg alls / Not safe at all Väldigt trygg / Very safe
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9. 7. Hur nöjd är du med utomhusbelysningen i Råslätt i relation till din trygghet? / What do
you think of the outdoor lightning in Råslätt in relationship to safety?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Missnöjd / Dissatisfied Nöjd / Satisfied

10. 8. På en skala 1-10 hur tryggt anser du att Råslätt är som bostadsområde? / On a scale 1-
10 how safe do you think that Råslätt is as a residential area?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inte
alls

tryggt
/ Not
safe
at all

Mycket
tryggt /
Very
safe

9. Hur viktiga är följande aspekter i Råslätt gällande upplevd
trygghet enligt dig:

Nedan följer 6 punkter. Markera hur viktiga de är för din trygghet i Råslätt. 

Below are 6 aspects. Mark how important they are for your safety in Råslätt.

11. 9a. Stora inbjudande grönområden / Big and inviting green areas
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Inte alls viktig / Not important at all Avgörande / Crucial

12. 9b. Mycket evenemang och aktiviteter / Lots of events and activities
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Inte alls viktig / Not important at all Avgörande / Crucial

13. 9c. Fina byggnader / Nice looking buildings
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Inte alls viktig / Not important at all Avgörande / Crucial

14. 9d. Att området är välskött / That the area is well maintained
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Inte alls viktig / Not important at all Avgörande / Crucial

Bilaga 8 



2019-04-25 Trygghet i Råslätt

https://docs.google.com/forms/d/1HaKDAk6egGvQ1cV-5BbDKV50gfV6_xhTonCaJCjfFVg/edit 4/4

Tillhandahålls av

15. 9e. Breda och trygga gång- & cykelvägar / Wide and safe walk- and bicycle paths
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Inte alls viktig / Not important at all Avgörande / Crucial

16. 9f. God utomhusbelysning / Good outdoor lightning
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Inte alls viktig / Not important at all Avgörande / Crucial
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Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi.

Underrubrik
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.
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Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

�

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.
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Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.
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KOMMUNSTYRELSEN
Kommunalråd ansvarsområde 3

Stadsbyggnadsvision 2.0 behandlar en rad olika 
aspekter av Jönköpings fortsatta stadsutveckling 
utifrån ett helhetsperspektiv. Visionen omfattar 
hela området runt Munksjön mellan Vättern och 
E4 – kallat Kärnan,  och formar utvecklingen under 
kommande årtionden. De olika delarna handlar 
inte bara om den fysiska miljön, med nya bostäder 
och arbetsplatser, utan också om dess skötsel, 
tillgänglighet och stadens liv och innehåll. Många 
olika aktörer är berörda och blir viktiga samar-
betspartners i det fortsatta arbetet. Detta för att vi 
tillsammans ska lyckas genomföra olika åtgärder 
som främjar en gynnsam utveckling för Jönköping.

Bärande idéer
– Kärnan ska ha en långsiktigt hållbar stadsutveckling: 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Barnperspektivet 
och god tillgänglighet ska särskilt beaktas

– Kärnan ska utvecklas med en attraktiv stadsbebyggelse 
som innehåller både bostäder, service och arbetsplatser

– För att Kärnan ska få maximal attraktivitet krävs ett 
samspel mellan innehållet i dess södra del och stadskär-
nan samt med övriga stadsdelar i kommunen och med 
omlandet

– Stadens liv och innehåll ska präglas av kreativitet, öp-
penhet och tolerans

– Stadsstrukturen ska utformas med en skala som ger att-
raktiva, trygga och upplevelserika platser och stråk samt 
ge plats för rekreation och grönska

– En urban stadsstruktur som ger förutsättningar för håll-
bara kommunikationer ska utformas

Bärande idéer för stadskärnan 
– Stadskärnan ska vara socialt, miljömässigt och ekono-

miskt hållbar

– Stadskärnan ska vara den självklara mötesplatsen och 
”vardagsrummet” för alla människor oavsett kön, ålder 
eller ursprung. Den ska vara trygg och säker att vistas i 
under alla tider på dygnet

– Stadskärnan ska ha en mångfald i fråga om boende, 
arbetsplatser, utbildning, kultur, handel, nöjen och andra 
verksamheter

– Stadskärnan ska ha en hög kvalitet på arkitektur och 
utformning av de offentliga rummen

– Stadskärnan ska ha en god tillgänglighet för alla

– Stadskärnan ska ge långsiktigt hållbara och lönsamma 
förutsättningar för utveckling och drift av olika verksam-
heter

S T A D S B Y G G N A D S V I S I O N  2 . 0
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Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing
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Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing
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Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

Jönköping är sjöarnas stad. Våra omgivningar 
kännetecknar vår stad på många sätt, sjöarna 
– särskilt den storslagna Vättern, den kuperade 
terrängen, utblickarna och vyerna. För att utveck-
las behöver vi ta tillvara stadens unika värden och 
tillgångar som redan finns idag, både fysiskt, soci-
alt och kulturellt. Jönköping ska uppfattas som en 
storstad, vad gäller utbud som idrott, mötesplat-
ser, kultur, föreningsliv, handel och kommunikatio-
ner, men med en småskalighet som ger invånare 
och besökare känslan av trygghet och delaktighet. 
För att bli ”Skandinaviens mest attraktiva stads-
kärna i vår storlek” behöver vi också bli mer öppna 
och toleranta mot nya företeelser och idéer. 

Vad är trygghet?
Känslan av trygghet – att kunna, vilja och våga vistas och 
röra sig fritt i staden under dygnets alla timmar – är av 
stor betydelse för stadens attraktionskraft och utveckling. 
Trygghet upplevs olika av olika grupper och individer, 
vilket behöver beaktas. Genom att möta varandra med 
tolerans och respekt skapas också en trygghet. Närvaro 
av människor i stadsmiljön är av betydelse för tryggheten. 

En tät stadsstruktur med korta kvarter ökar förutsättning-
arna. För att få människor att vistas i staden under dygnets 
alla timmar oavsett årstid behöver olika verksamheter 
och funktioner i staden blandas mer. Utökade öppettider 
innebär ökade förutsättningar för närvaro och rörelse i 
staden över dygnet. Det behövs också alternativa färdvägar 
och transportsätt till olika målpunkter i staden – inte minst 
säkra skolvägar – liksom attraktiva miljöer utmed stråken. 
Belysningen är viktig och ska utformas så att miljöerna 
känns trygga att vistas i. 

Enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU) år 
2009 är majoriteten trygg men orolig över brottsligheten 
i samhället. Undersökningen visar att den svenska befolk-
ningen (16–79 år) huvudsakligen är ett tryggt folk som i 
liten utsträckning oroar sig för att utsättas för olika typer 
av brott. De två grupper som uppger otrygghet och oro 
i störst utsträckning är kvinnor och utrikes födda perso-
ner. Otryggheten har också större konsekvenser för dessa 
grupper, som i högre utsträckning väljer att anpassa sitt 
beteende efter sin otrygghet genom att välja en annan  väg 
eller att avstå från en aktivitet. De upplever också i högre 
grad att deras livskvalitet påverkas av otrygghet och oro 
för brott. Även ålder är en viktig faktor i sammanhanget. 
En vanlig föreställning är att de äldsta är mest oroliga och 
otrygga i samhället. Det stämmer till viss del – de äldsta 
uppger i störst utsträckning att de inte alls går ut på grund 
av otrygghet. Men det är de unga vuxna (20–34 år) som 
oftast uppger att de känner sig otrygga när de vistas ute. 
Det är också de yngre som mest oroar sig för att utsättas 
för våldsbrott, medan de äldsta oroar sig minst. Perso-
ner som bor i villa i en liten stad eller på landsbygden 
är mindre otrygga ute sena kvällar, mindre oroliga att 
utsättas för brott och upplever i lägre grad att otryggheten 
får några konsekvenser för beteendet eller påverkan på 
livskvaliteten. Boende i flerfamiljshus i större städer uppger 
oro och otrygghet i ungefär dubbelt så stor utsträckning. 
Alla erfarenheter av utsatthet för brott – såväl direkta som 
indirekta – är förenade med högre grader av otrygghet. I 
synnerhet egen utsatthet för integritetskränkande brott, 

B A K G R U N D  O C H  S Y F T E .



Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

�

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

som misshandel, hot och bostadsinbrott, korresponderar 
med högre otrygghet än bland dem som inte utsatts. Men 
också indirekta erfarenheter, exempelvis att bevittna våld, 
samvarierar med större otrygghet. Även uppfattningen att 
brottsligheten ökat kraftigt de senaste tre åren, samt ett 
lågt förtroende för rättsväsendet, sammanfaller med större 
andelar otrygga.

Trygghetsprojektet
I de bärande idéerna för stadsbyggnadsvisionen ska Jön-
köping utvecklas mot tolerans, öppenhet och kreativitet. 
En attraktiv stad är viktigt för ekonomiska och sociala 
utvecklingsfaktorer. En stadskärna med liv och innehåll får 
människor att vilja flytta och etablera sig i kärnan. Stads-
kärnans funktion har också förändrats under årtionden, 
från att främst ha ombesörjt människors näring till att bli 
en plats för konsumtion, rekreation och hem. Denna ut-
veckling är enligt ekonomen Edward L Glaeser avgörande 
att följa, om en stad och region ska undvika stagnation. 

I denna nya roll som staden behöver anpassa sig till blir en 
levande stadskärna betydelsefull, både på dagen och under 
kvällen/natten. Det är av stor vikt att människor känner 
sig trygga och säkra i stadsmiljön och vågar komma ut och 
ta aktiv del i stadslivet. Med utgångspunkt i att våga, vilja 
röra sig i Kärnan ska detta trygghetsprojekt genomföras,  
utformat för att öka trygghetskänslan i Kärnan och skapa 
största möjliga rörelsefrihet åt alla i det offentliga rummet 
med fokus på en levande och vital kärna. 

Utredningar och erfarenheter pekar på en del paradoxala 
saker vad det gäller upplevelser av en trygg stadsmiljö. 
Som nämndes tidigare är en stadsmiljö som upplevs trygg  
befolkad och väl upplyst på kvällen, omsorgsfullt formad 
och vårdad. Detta är kvaliteter som kännetecknar de 
centrala stråken i Jönköping med bostäder, butiker och 
nöjesliv. Trots detta visar polisens statistik att det är här 
som flest våldsbrott sker. Dessa är ofta relaterade till nöjes- 
och krogliv och statistiken visar att det vanligaste offret 
för våld utomhus är en yngre man men det är kvinnor 

som är mest otrygga. Av detta lär vi oss att man får skilja 
på brottsstatistisk och upplevd trygghet. Det våld som 
förekommer kvälls- och nattetid i samband med nöjes- och 
restaurangliv är svår att påverka genom förändringar i 
stadsmiljön, däremot går känslan av trygghet att förändra 
genom förbättringar av den fysiska miljön. Att stadsmiljön 
upplevs som trygg är naturligtvis av stor vikt för ett öppet 
och demokratiskt samhälle vilket nämns i arbetets målsätt-
ning. Det finns också fog för att oprovocerat och sexuellt 
våld sker på platser utan insyn i stadskärnans periferi. De 
allra flesta känslor av otrygghet är kopplade till upplevel-
sen av stadsmiljön i mörker. På våra nordliga breddgrader 
inträffar detta vintertid mellan kl 16.00–8.00, alltså under 
större delen av dygnet. Arbetet i analysen  av den fysiska 
miljön i Kärnan i Jönköping inriktar sig därför i stora delar 
på upplevelsen av stadsmiljön kvällstid. Analysen fokuserar 
på viktiga platser och stråk men det är naturligtvis viktigt 
att alla bebyggda miljöer är trygga då man måste kunna nå 
fram till bebyggelsens entréer på ett tryggt sätt.
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Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

Handlingsplan för samverkan mellan polis – kommun
Trygghetsåtgärder för Jönköpings Kärna är kopplad till 
handlingsplanen för samverkan mellan polis – kommun. 

I januar i 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en hand-
lingsplan kallad Samverkan polis och kommun – för en 
lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Handlings-
planen är beslutad av Rikspolischefen och ska användas 
som stöd för att den lokala polisverksamheten långsiktigt 
ska kunna utvecklas i landets samtliga kommuner. Detta 
ska ske genom att en gemensam lokal problembild tillska-
pas, i syfte att stödja ett effektivare gemensamt arbete för 
ökad trygghet och minskad brottslighet. I april 2009 träffa-
des en överenskommelse mellan Jönköpings kommun och 
Polismyndigheten i Jönköpings län om sådant samarbete. 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppna jämförel-
ser av trygghet och säkerhet visar att stöld och tillgrepps-
brotten är fler än i jämförbara kommuner och fler än vad 
kommunen borde ha utifrån de lokala förhållandena.
Stölder av gods, bostadsinbrott och airbagsstölder har ökat 
de senaste åren i kommunen. Delar av stöldverksamheten 
är organiserad. Samma rapport visar att våldsbrotten är 

färre än i jämförbara kommuner och att de är färre än 
vad som borde vara fallet med hänsyn till lokala förhål-
landen. Nationella studier visar att anmälda våldsbrott 
i nära relation, främst mot kvinnor, är kraftigt under-
representerade i statistiken. Skadegörelsebrotten kostar 
samhället många miljoner varje år. Enbart för kommunen 
uppgår kostnaderna till flera miljoner. I en tid av satsning 
på stadsmiljön är det viktigt att den fysiska utformningen 
inte präglas av klotter och skadegörelse. Det viktigt för den 
upplevda tryggheten med god belysning och en hel och ren 
miljö. Arbetet med att förhindra rekrytering av unga till 
kriminalitet har varit ett av Lokala  brottsförebyggande 
rådets (LBRÅ) viktigaste områden. Omvärldsanalys visar 
att gängbildning och gängproblematik har kommit i fokus 
i vissa andra kommuner i Sverige. Därför har arbetet bland 
barn och unga för en minskad kriminalitet en viktig del i 
handlingsplanen.

Geografiska analyser av brottsligheten i kommunen visar 
att våldsbrotten i den offentliga miljön är starkt koncentre-
rad till krogkvarteren i centrum. Skadegörelsebrotten sker 
över hela kommunen, ofta på eller i närheten av skolor. För 
bostadsinbrotten finns olika områden som i omgångar är 
drabbade av s k inbrottsvågor. De prioriterade områdena i 
handlingsplanen är:

1 Arbete för trygghet i offentlig miljö

2 Arbeta mot skadegörelse, klotter och anlagd brand

3 Motverka ungdomskriminalitet

4 Motverka organiserad brottslighet

5 Motverka våld i relation

Nulägesbeskrivning
Mot bakgrund av de överfall och ofredanden som skett 
mot kvinnor i centrala Jönköping under 2008 ökar 
upplevelsen av otrygghet och otillgänglighet i staden, 
särskilt nattetid. Många kvinnor beskriver att de känner 
sig otrygga i det offentliga rummet. En stor branschkedja 
etablerad i Jönköping berättar att försäljningen av över-



Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

�

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

fallslarm har ökat med 866 procent i jan 2009 mot samma 
månad 2008. Denna tydliga markör på otrygghet måste tas 
på stort allvar och är en aspekt som måste ses över, både 
i de befintliga stadsdelarna men också vid planering av 
bebyggelse och gång- och cykelstråk. 

En enkätundersökning med tvåhundra respondenter utför-
des i juni 2009 där bland annat en fråga om trygghetsupp-
levelsen fanns med.  81% svarade att de känner sig trygga 
i Jönköping, vilket är en mycket positiv siffra. Av dem som 
svarat att de inte känner sig trygga är en klar majoritet 
unga kvinnor i åldrarna 15-25 år. Många har svarat att de 
känner sig otrygga på kvällen och när de läser i tidningar 
om vad som händer. De svarande är i första hand rädda 
för alkoholister och våldtäktsmän och man känner sig mest 
otrygg i områdena kring Juneporten och Västra Centrum 
samt på Öxnehaga, varav de två förstnämnda områdena är 
aktuella för detta projekt. 

I Jönköping Citys undersökning från 2009 svarar 400 per-
soner i åldrarna 18-75  på  vad de tycker om stadskärnan. 
Trygghetsupplevelsen nattetid får ett värde under medel, 
medan trygghetsupplevelsen dagtid får ett högt värde. Det 
återfinns kommentarer om att Jönköpings centrala delar av 
många svarande upplevs otryggt och osäkert nattetid med 
stök, nedskräpning och bråk. 

I undersökningen Ung Livsstil som är beställd av Fritid 
Jönköping och gjord på uppdrag av kommunens samver-
kansgrupp för barn och ungdom (SBU) undersöks levnads-
vanor hos barn och unga. 19,5 % av studiens 2236 hög-
stadie- och gymnasieungdomar svarar att de ganska ofta 
eller alltid är rädda att befinna sig i Jönköpings centrum 
helgkvällar efter klockan 19. Av flickorna känner sig 28% 
alltid eller ganska ofta rädda i Jönköpings centrum. Samma 
siffra för pojkar är 11,5%.   

Nattvandringar av Röda korset
Samarbetet mellan Röda korset och Trygghetsprojektet 
startades officiellt i samband med den presskonferens som 
skedde i Rådhuset den 25/1 2010. Projektet uppmärksam-

mades på ett tydligt sätt, bl a genom reportage i olika 
TV-och radiokanaler, samt i dagspress. Information spreds 
också på olika sätt till andra samhällsfunktioner, tex. SOS 
Alarm, polisen, räddningstjänsten, ambulans samt soci-
altjänstens fältgrupp. Det delades också ut ett stort antal 
informationsbroschyrer och visitkort. Den första nattvand-
ringen ägde rum helgen 29-30/1.

Ett flertal utbildningar och informationer har kontinuerligt 
ägt rum. Socialtjänstens fältgrupp har besökts, liksom även 
polisen. Vidare har ett antal interna utbildningar genom-
förts  inom Röda Korset. Polisen har en utbildning i själv-
försvar/verbal konflikthantering inplanerad.  Röda korset 
kommer även att träffa de som arbetar med ”Trygga Resor. 
I denna grupp ingår bl a Länstrafiken, Arriva samt Polisen.

Samtliga omhändertaganden och ingripanden dokumen-
teras på åtgärdskort. Dessa används som underlag när 
rapporter och underlag sammanställs. Dessa skickas vidare 
både internt och externt, med syftet att en  uppföljning 
ska kunna ske. I skrivande stund har 59 åtgärdskort har 
skrivits under åtta tillfällen, där följande kan utläsas: 
23 personer har överlämnats till Polis, samtliga av dessa 
var över 18 år. Inga personer har behövt överlämnas till 
ambulans. Troligtvis så beror detta på att nattvandrarna 

  ”Fri från oroande eller  
hotande inslag om företeelse  
 som utgör en del av  
   människans omgivning”
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har färdigbehandlat ett antal personer på plats. Ingen 
person har överlämnats till socialtjänstens fältare eller 
socialjour. Avstämning har däremot skett med dessa vid 
några tillfällen. Åtta personer har lämnats över till nära 
anhörig, samtliga var över 18 år. 28 personer har färdigbe-
handlats på plats av Röda Korsets personal, och har alltså 
inte behövt söka annan vård, eller behövt lämnas över till 
annan aktör. Av de omhändertagna personerna är 46 män 
och 13 kvinnor, de allra flesta i ålderkategorin 18-35 år. 
Två personer har varit under 18 år, dessa har biståtts med 
medmänskligt stöd och samtal. Totalt så har nattvandrarna 
varit ute och arbetat under 212,5 timmar. Detta innefattar 

aktiv tid. Ytterligare tid har lagts på förberedelser och ef-
terarbete. Nattvandrarna är också behjälpliga med att göra 
observationer och iakttagelser i stadsmiljön. Avsikten är 
att kunna förse kommunen, polisen, räddningstjänsten mfl. 
med förslag på olika förbättringsåtgärder. I förlängningen 
så kan detta leda till en tryggare stadsmiljö och minskad 
skadegörelse.

CEMR
Jönköpings kommun har även genom undertecknandet av-
CEMR deklarationen, europeisk deklaration om jämställd-
het på lokal och regional nivå, tagit ställning för att jäm-
ställdhetsprincipen skall gälla och att inom sina områden 
fullgöra sina åtaganden enligt deklarationen. Jämställdhet 
mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet 
för alla och ett omistligt värde i en demokrati. Varje år 
ska kommunens alla förvaltningar göra en handlingsplan 
för hur åtgärder mot ökad jämställdhet ska genomföras. 
Trygghetsprojektet kommer att vara en viktig del i detta. 

Boverket
Boverket anser att det är viktigt att stärka tryggheten i tät-
ortsmiljö ur ett jämställdhetsperspektiv. Åtgärder för att nå 
detta kan vara strategiska eller metodutvecklande åtgärder 
samt fysiska åtgärder. Boverket och länsstyrelserna har 
beviljat 34 miljoner kronor till 134 projekt för planerings- 
och genomförande insatser. Jönköpings kommun har fått 
bidrag för detta via Trygghesprojektet för att genomföra 
utredningar, föreläsningar och fysiska åtgärder. 

Syfte och mål 
Syftet med projektet är att öka trygghetskänslan i Kärnan. 
Att beakta olika grupper och individers perspektiv på 
trygghet för att staden ska upplevas tillgänglig och trygg 
för alla. 

Att jämställdhetsperspektivet blir uppmärksammat så 
att såväl ny som befintlig bebyggelse byggs eller åtgärdas 
utifrån trygghetsfaktorer som stärker alla människors 
upplevelse av säkerhet.  

Målet är att få människor att vilja och våga vistas utomhus 
i området under dygnets alla timmar. En viktigt del är bl a 
att öka aktiviteten i området. På så sätt höjs även stadens 
attraktivitet.
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Viktiga frågeställningar
Kvinnors, barn och ungdomars rätt till det offentliga rum-
met är av särskild vikt att arbeta för. Hur kan trygghets-
upplevelsen i den befintliga fysiska miljön stärkas och vilka 
förbättringsåtgärder kan vi göra idag? Vad ska vi tänka på 
när vi bygger ny stad och nya stråk i området runt Munk-
sjön? Hur utformar vi den fysiska miljön på bästa tänkbara 
sätt för att få människor att känna sig trygga i staden un-
der dygnets alla timmar? Hur förankrar man människors 
känsla av delaktighet och ansvar för sin stad? 

Arbetssätt
Lokala brottsförebyggande rådet verkar som arbetsgrupp i 
nära samarbete med en rad externa kontakter som Jönkö-
ping City AB, Jönköpings länstrafik, fastighetsägare och de 
övriga grupperna som arbetar med att genomföra Stads-
byggnadsvision 2.0  Arbetsgruppen har utformat åtgärds-
programmet utefter de ovan beskrivna förutsättningarna. 

Arbetsgruppen kommer att initiera och följa upp det 
praktiska arbetet samt ha de uppföljande kontakterna med 
de olika målgrupperna. Projektarbetet leds av Jönköpings 
kommuns säkerhetssamordnare som rapporterar till sam-
hällsbyggnadsstrategen, stadsbyggnadsvisionens lednings-
grupp och tekniska utskottet.
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Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

Trygghetsprojektets målsättning är att alla invå-
nare ska våga vistas i stadskärnan, oavsett tid på 
dygnet. Som det ser ut idag, så är det en relativt 
blandad åldersstruktur som befinner sig i kärnan 
under dagtid. Kvällstid så ändras detta förhållande, 
medelåldern sjunker och inslaget av ungdomar 
ökar kraftigt. Detta märks särskilt tydligt i sam-
band med veckosluten, dvs fredag kväll-söndag 
morgon, och i samband med större helger. Då 
skiftar centrum delvis ansikte och  invånarna möts 
av en miljö där bråk, ökad alkoholkonsumtion, 
skadegörelse mm. bidrar till en miljö, som av vissa 
upplevs som otrygg. Olika aktörer arbetar aktivt i 
denna miljö, i syfte att skapa ordning och sprida 
trygghet. 

Exempel på sådana aktörer är polis, ordningsvakter samt 
Röda Korset. Erfarenheten visar också att vuxna som rör 
sig i denna miljö bland ungdomar har en klart lugnande 
inverkan. Inslaget av vuxna är dock generellt sett inte stort 
under kvälls/nattetid i de centrala delarna av staden. Ett 
klart uttalat mål är därför att öka närvaron av andelen 
vuxna personer i stadskärnan. En väg att arbeta med detta, 
är att på ett sakligt sätt informera om vad som händer i 
staden, var ev. brott sker, samt vilka som drabbas. Många 
skapar sig idag denna bild genom att ta del av vad mass-
media rapporterar om, och det är inte alltid detta stämmer 
överens med verkligheten. Massmedias ansvar vid nyhets-
rapportering är därför en angelägen fråga att ta upp.

Trygghetsprojektet arbetar även med frågor gällande hot, 
och då framförallt hot som framförs via internet. Detta be-
teende är ett växande problem och att informera ungdomar 
hur de ska bete sig när de kommunicerar på internet är 
därför en angelägen fråga. Trygghetsprojektet ska kopplas 
till tidigare nämnd handlingsplan mellan Polis-Jönköpings 
kommun. Framförallt när det gäller trygghet i offentlig 
miljö, arbete mot skadegörelse, klotter och anlagd brand 
samt motverka ungdomskriminalitet. 

Åtgärder för beteendepåverkan

• Attitydsfrågor kring ungdomsvåld

• Massmedias ansvar vid nyhetsrapportering

• Hot och våld på internet

• Möten med olika aktörer

• Trygghetsvandringar

• Nattvandringar

• Trygghet i det offentliga rummet 

• Mäns våld mot kvinnor 

• Åtgärder mot klotter

ATTITYDSFRÅGOR KRING UNGDOMSVÅLD 
När det gäller ungdomsbrottslighet i allmänhet, så får 
polisen in en hel del anmälningar där gärningsmannen 
är i åldrarna 14-16 år. Brottsbenägenheten ökar också 
bland flickor. Det vanligast förekommande brottet i denna 
åldersgrupp är snatteri. Även skadegörelsebrott är rela-
tivt vanligt. Något som tycks öka, är brott som sker via 
internet, exempelvis olaga hot. En del av dessa hot leder 
till fysiska konfrontationer i centrum, vilket på sikt kan 
påverka invånarnas känsla av trygghet.

Därför ska ett attitydsarbete ske  kring ungdomsvåld och 
jämställdhet. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 13-20 
år. Attitydsarbetet sker främst genom belysande teaterfö-
reställningar med efterföljande diskussioner. För att detta 
arbete ska ge önskvärt resultat, så är det nödvändigt att 
skolorna är engagerade. Skolans personal kommer att stöt-
tas och uppmanas att arbeta parallellt med dessa frågor, 
genom exempelvis värderingsövningar, gruppdiskussioner 
samt temadagar kring våldsfrågor.
Föreställningen heter ”Som glöd under snö” och belyser bl a 
frågorna: Vem är offer? Är våld och aggressivitet en del av 
mansrollen? Föds våld ur makt eller vanmakt?

Målsättningen med attitydsarbetet är att det på sikt ska 
påverka ungdomars beteende och att detta i sin tur ska 
generera ett lugnare och tryggare centrum.

B E T E E N D E P Å V E R K A N

F Ö R  Ö K A D  T R Y G G H E T.



Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing
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Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

Tidplan & ansvar: 
Teaterföreställningar kring temat våld och våldets orsaker 
kommer att visas för elever i åk 8 under projekttiden. 

Ansvarig för genomförandet är säkerhetssamordnaren, 
tillsammans med Skol-och barnomsorgsförvaltningen.  
Målsättningen är att Skol- och barnomsorgsförvaltningen 
ska arbeta vidare med attitydsfrågor kring ungdomsvåld 
efter Trygghetsprojektets slut. 

MASSMEDIAS ANSVAR VID NYHETSRAPPORTERING
Massmedia påverkar hur invånarna uppfattar staden och 
hur trygg den är. Det är därför viktigt att arbeta aktivt med 
massmedias roll: ”Vilket ansvar har massmedia vid rappor-
tering av våldssituationer?”, ”Hur påverkas vi av medias 
rapportering?”, ”Hur ska jag kritiskt granska en nyhet?” 
osv. Även inom detta område så kommer föreläsare att 
anlitas, bl a Simon Lindgren, som är verksam vid Umeå 
Universitet. Frågeställningarna kommer sedan att diskute-
ras vidare i mindre grupper på respektive skola.

Målgrupp är ungdomar i gymnasieåldern samt vuxna. 
Föreläsningarna kommer att genomföras inom stadsbygg-
nadsvisionens Jönköping Open-program 2010. Syftet med 
föreläsningarna är att få åhörarna att lära sig att kritiskt 
granska nyheter och information, och med detta som 
grund bilda sig en realistisk bild av vad som händer och 
sker i bl a stadskärnan. 

Tidplan & ansvar: 
Två föreläsningar med efterföljande diskussion planeras 
till hösten 2010 (inom Jönköping Open). Till våren 2011 
planeras en föreläsning och diskussion/workshop. Fortsät-
ter sedan under projekttiden. 

Ansvarig för genomförandet är säkerhetssamordnaren 
tillsammans med Skol- och barnomsorgsförvaltningen. 
Målsättningen är att Skol- och barnomsorgsförvaltningen 
ska arbeta vidare med frågan efter Trygghetsprojektets slut. 
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Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

HOT OCH VÅLD PÅ INTERNET
”Nätmobbning” är i dag ett växande problem och många 
ungdomar har idag inte någon större insikt i vilka faror 
som finns på nätet. Ämnen som ”Hot och våld på inter-
net”, samt ”Vett och etikett på internet” är därför också 
viktiga att arbeta med inom Trygghetsprojektet. Ämnet är 
även angeläget att arbeta med sett ur ett jämställdhetsper-
spektiv. Andelen unga kvinnor som hotas och trakasseras 
av män på internet har ökat under de senaste åren. Mål-
sättningen är att på ett pedagogiskt bra sätt lära ungdo-
mar hur de ska bete sig när de kommunicerar på internet. 
Om detta uppnås så kommer förhoppningsvis även deras 
agerande när de befinner sig i stadskärnan att påverkas i 
positiv riktning. I detta arbete kommer lämpliga föreläsare 
att anlitas. 

Tidplan & ansvar: 
Två föreläsningar med efterföljande diskussion planeras till 
hösten 2010 (inom Jönköping Open). Dessutom planeras 
ytterligare en föreläsning till våren 2011. Löper sedan 
vidare under hela projekttiden. Ansvarig för genomföran-
det är säkerhetssamordnaren tillsammans med Skol- och 
barnomsorgsförvaltningen. Målsättningen är att Skol- och 
barnomsorgsförvaltningen ska arbeta vidare med frågan 
efter Trygghetsprojektets slut. 

MÖTEN MED OLIKA AKTÖRER
Dialog med många berörda aktörer är viktigt för att få 
en helhetssyn och samverkan kring trygghetsfrågorna i 
staden. Möten med aktörer för olika målgrupper har och 
kommer kontinuerligt att genomföras under arbetets gång. 
Avsikten med dessa möten är att fånga upp olika aktörers 
syn på trygghet. Det kan tex. gälla olika kvinnogrupper, 
Kvinnojouren, barn-och ungdomsgrupper, handikapporga-
nisationer mm. Syftet med mötena är att de ska generera 
konkreta ideèr, tips och lösningar som på lämpligt sätt kan 
vidarebefordras till  aktörer som arbetar med trygghets- 
och säkerhetsfrågor. 

Tidplan & ansvar: 
Olika möten kommer att ske kontinuerligt under Trygg-
hetsprojektets genomförande 2010-2012.  Ansvarig för 
genomförandet är säkerhetssamordnaren som kommer att 
bjuda in berörda personer/grupper till samtal. 

TRYGGHETSVANDRINGAR
Trygghetsvandringar har genomförts med olika målgrup-
per. Nya vandringar med tillkommande målgrupper 
kommer att genomföras under projekttiden. Syftet är att 
få ta del av olika  gruppers syn på trygghet och säkerhet. 
Synpunkterna sammanställs därefter och delges berörda 
förvaltning.

Tidplan & ansvar: 
Trygghetsvandringar kommer att ske kontinuerligt under 
Trygghetsprojektets genomförande 2010-2012.  Ansvarig 
för genomförandet är säkerhetssamordnaren tillsammans 
med Lokala Brottsförebyggande Rådet.  

NATTVANDRINGAR 
Röda Korset i Jönköping genomför med stöd från stads-
byggnadsvisionen under perioden 2010-2012, ett projekt 
där syftet bl a är att öka trygghetskänslan i stadskärnan. 
Nattvandring med uniformerad personal sker i första hand 
i samband med lönehelger. Huvudaktörer är Jönköpings 
Kommun och Röda Korset. Nattvandringarna följs upp, bl a 
med hjälp av uppdragsrapporter till kommunens säkerhets-
samordnare som redovisas för stadsbyggnadsvisionens 
ledningsgrupp och lokala brottsförebyggande rådet.

Tidplan & ansvar: 
Nattvandringarna sker i steg ett under 2010-2011. Däref-
ter sker en utvärdering och vid positivt resultat fortlöper 
nattvandringarna t.o.m. 2012.  Ansvarig för genomför-
andet är säkerhetssamordnaren tillsammans med Röda 
korset. 



Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 
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Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

TRYGGHET I DET OFFENTLIGA RUMMET 
Föreläsningar planeras, där stadsplanerare, mark-och 
fastighetsägare, exploatörer, entreprenörer, konsulter mfl. 
uppmuntras att tänka på trygghetsaspekten vid all plane-
ring och byggande av offentliga miljöer. Här är jämställd-
hetsperspektivet en viktig del. 

Tidplan & ansvar: 
Två föreläsningar per år under projekttidens gång, bl a i 
samband med Jönköping Open. 

Ansvarig för genomförandet är säkerhetssamordnaren 
tillsammans med samhällsbyggnadsstrategen. 

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
En annan angelägen fråga är mäns våld mot kvinnor samt 
hur rättsväsendet arbetar med dessa frågor. Målsättningen 
är att genom fokusering på nämnda frågor kunna påverka 
mäns och kvinnors syn på trygghet och jämställdhet. Som 
föreläsare i ämnet kommer bl a representanter från rättsvä-
sendet att engageras.

Tidplan & ansvar: 
Två föreläsningar per år under projekttidens gång, bl a i 
samband med Jönköping Open. 

Ansvarig för genomförandet är säkerhetssamordnaren 
tillsammans med samhällsbyggnadsstrategen. 

ÅTGÄRDER MOT KLOTTER
Klotter i den offentliga miljön i staden påverkar starkt hur 
invånarna upplever staden. Otrygghetskänslan ökar i takt 
med mängden klotter. Det är därför angeläget att motverka 
klotter. Ett sätt är att sanera klotter så snart som möjligt. 
Drift och underhåll av de offentliga miljöerna är därför 
en viktig trygghetsåtgärd. En arbetsgrupp har bildats med 
målsättningen att minska skadegörelsen och därigenom 
reducera saneringskostnader mm. Olika åtgärder kom-
mer att sättas in, för att minska det klotter som utförs på 
byggnader, murar mm. 

Under ett antal månader varje år ska extra snabb sanering 
utföras, tiden från upptäckt klotter till att sanering utförs 
ska minimeras. Vidare ska rapportering av klotter ske 
direkt till en namngiven polis. Åtgärden kan medföra att 
sanering kan utföras snabbare än normalt. Slutligen har 
gruppen fått i uppgift att arbeta fram en modell, där aktiva 
klottrare kontaktas personligen. Enligt uppgift så utförs 
mestadels av allt klotter idag av en relativt liten grupp 
ungdomar, där merparten är kända. I detta arbete ska även 
föräldrarna till berörda ungdomar  engageras. 

 Denna åtgärd stämmer även överens med målet att 
”Minska skadegörelse, klotter och anlagd brand” i hand-
lingsplanen mellan polis-kommun 2010. Antal anmälda 
skadegörelsebrott var 1963 anmälningar under år 2009 
och detta ska minskas.  

Tidplan & ansvar:
Etapp 1 under maj 2010-maj 2011. Uppföljning kommer 
att ske efter etapp ett, bl a genom att studera skadekost-
nader och polisanmälningar.  Målsättningen är att det 
sedan ska fortsätta under hela projekttiden. Ansvarig för 
genomförandet är säkerhetssamordnaren tillsammans med 
klottergruppen.
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Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

Enligt den Nationella TrygghetsUndersökningen 
(NTU) från 2009 är 20 % otrygga i den offentliga 
miljön i Jönköping. Fler människor ska vilja och 
våga vistas utomhus i området under dygnets alla 
timmar. Därför har en analys av stadens fysiska 
miljö (”Trygghetsanalys av den fysiska miljön mars 
2010”) genomförts för att ringa in de problem som 
finns idag och se vilka särskilda områden och 
åtgärder som ska prioriteras. 

Stadsbyggnadsstruktur
Olika stadsbyggnadsstrukturer innebär olika rörelsemöns-
ter och organisation av verksamheter. Kvalitéen i olika 
strukturer är en omdiskuterad och komplicerad fråga. Men 
i stora drag visar forskning att en ”traditionell gatustruk-
tur” med korsande gator och stråk och blandade verksam-
heter ger förutsättningar för en tryggare miljö än ”moder-
na” miljöer som är segregerade vad det gäller verksamheter 
och rörelser. Jämför Jönköpings äldre delar med mer 
förortslika delar byggda under 60-och 70-tal. Andra brister 
i strukturen kan åsamkas av barriärer, så att hela stråk blir 
instängda och isolerade utan korsande stråk. 

Glest befolkade platser eller stråk 
Platser och stråk kan bli avfolkade under delar av dygnet. 
Detta kan bero på att olika aktiviteter är verksamma under 
olika delar av dygnet. Det kan också bero på en stads-
struktur (se ovan) som inte är tydlig och sprider rörelserna 
och aktiviteterna i stadsmiljön. En annan orsak kan vara 
för gles bebyggelse, dvs. för låg exploateringsgrad, vilket i 
sin tur skapar för stora avstånd mellan stadens verksamhe-
ter. Det är därför gynnsamt med en tät stadsstruktur med 
blandade verksamheter. Alltså en miljö som innehåller både 
bostäder och olika verksamheter och som pågår vid olika 
tider av dygnet.

Oöverskådliga och trånga stadsrum 
T ex stråk, där man känner sig instängd, trånga tunnlar el-
ler broar eller oöverskådliga platser. I analysen har otrygga 
busshållplatser uppmärksammats.

Dålig kontakt mellan byggnader och gaturum 
Det kan gälla t ex höga socklar, att entréer inte är belägna 
mot gatan, baksidor mot gata eller olämpliga verksamheter 
i gatuplanet. 

Mörka platser och stråk, dålig belysning
Både belysningsstyrka, ljusets färg och belysningens kvali-
tet påverkar känslan av trygghet. Det är viktigt att stads-
rummets väggar känns belysta och inte enbart markytan.
Stadens belysning måste formas stadsmässigt och inte ha 
trafikledskaraktär.  En väl utformad belysning skapar över-
skådlighet och tydliggör hela stadsstrukturen. Att belysa 
stadsmiljöns fonder och målpunkter genom fasadbelysning, 
vegetation/trädbelysning eller god allmänbelysning skapar 
en översiktlig och trygg miljö. 

F Y S I S K A  Å T G Ä R D E R

F Ö R  Ö K A D  T R Y G G H E T.

E X E M P E L  S O M  S K A P A R

O T R Y G G H E T  I  S T A D S M I L J Ö N .

Exempel på dålig kontakt mellan byggnader och gaturum.



Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing
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Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

Tunnel under Jordbrovägen som saknar belysning.



1�

Växtlighet
Felaktigt formad växtlighet skapar oöverskådlighet och 
bidrar till mörka, otrygga platser med dålig insyn. Rätt ut-
formad växtlighet bidrar i stället med struktur och skapar 
en trivsam och öppen stadsmiljö. 

Underhåll & skötsel 
Det är viktigt att vår miljö är formad med omsorg, am-
bition och att den känns avsedd för människor och inte 
helt präglas av tekniska och ekonomiska aspekter. En 
känsla av historisk kontinuitet är viktig, att inte värdefulla 
stadsmiljöer som skapats av tidigare generationer förfaller. 
Det är viktigt att förstå, uppskatta och känna stolthet över 
sin egen miljö. En känsla av misskötsel och dåligt under-
håll bidrar till en känsla av otrygghet. Belysningen ska ha 
ljuskällor av rätt kvalitet och det är viktigt att dessa inte 

förändras vid underhåll. Det är viktigt med nolltolerans 
mot klotter och vandalism och att detta åtgärdas snabbt. 
Dessa egenskaper är lätta att iaktta och åtgärda.

Trygghetsanalys av den fysiska miljön  
Som en grund för de fysiska åtgärderna i trygghetsprojektet 
har en analys av den fysiska miljön i Kärnan gjorts. Analy-
sen har delats in i tre arbetsområden enligt karta på nästa 
sida.

Idag släcks varannan gatulampa i området väster om 
Klostergatan, söder om Kungsgatan och Odengatan samt 
öster om Tullportsgatan mellan kl. 23 och 06. För att öka 
tryggheten i Kärnan bör hela Kärnan ha varje lampa tänd 
samt att Tekniska kontoret får ökade resurser för drift och 
underhåll. På sikt ska all belysning i kärnan vara energi-
effektiv så att det inte uppstår konflikt mellan miljötän-
kande och trygghet. Detta kommer behandlas ytterligare i 
stadsbyggnadsvisionens projekt ”Ljusets stad, del 2”. Även 
de brister som kommit fram i analysen som berör privata 
fastighetsägare ska behandlas i det projektet. 

Busshållplats som har dålig insyn.

Klotter kan medverka till en otrygg miljö.
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Analysen av den fysiska miljön i Kärnan har delats in i tre arbetsområden enligt ovanstående karta. De skaffrerade  
områdena har ej tagits med i analysen eftersom det är framtida omvandlingsområden. 
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Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing
Brister på Väster
Delområden i staden blir isolerade och tidvis obefolkade 
miljöer. Detta är tydligt i området kring Junedalsskolan 
men även miljöerna kring Statliga verken och Per Brahe-
gymnasiet har samma typ av problem. Gång- och cykel-
stråken som omgärdar stadsdelen (stråket längs Vätter-
stranden, Juneleden – Kungsgatan och Munksjöstranden) 
är avskilda genom trafikleder och järnvägen. Om det finns 
bebyggelse på en sida har den ofta bakgårdskaraktär. 

Många platser är glest befolkade eller övergivna kvällstid 
som t ex kyrkogården, statliga verksområdet och sydöstra 
delen av Väster mot Juneleden - Kungsgatan. Här saknas 
inslag av bostäder. På många ställen har byggnaderna höga 
socklar och saknar trapphusentréer mot gatan. De relativt 
små kvartersmåtten på Väster har medfört att varannan 
gata blivit last- och bakgata - ofta med fula öppningar och 
brist på insyn. Ibland ligger stora parkeringsytor i botten-
planet vilket förorsakar höga socklar eller vyer över trista 
parkeringsytor. På flera ställen finns trånga oöversiktliga 
passager som tunnlar och gångbroar. Dessa är ofta den 
enda passagen över till nästa delområde i staden. Flera 
platser är mörka. Platserna och gaturummens sidor är inte 
belysta. Viktiga fonder, landmärken och målpunkter är inte 
belysta. Även tunnlarna är dåligt belysta. Växtligheten är 
till största delen väl formad med stor öppenhet. Även om 
Väster till största delen är en välskött stadsdel så finns på 
vissa ställen baksidor som känns skräpiga. Det gäller  
t ex stråket i sydöst mot Juneleden. Både bullerplanket och 
byggnadernas baksidor innehåller vandalism och klotter. 

Hela stadspartiet längs Juneleden påvisar flera brister. Den 
norra delen består av parkeringsytor som är avfolkade 
kvällstid. Gång- och cykelstråket känns oklart. De största 
bristerna uppvisar partiet söder om Brunnsgatan. Bebyg-
gelsen vänder baksidan mot stråket och innehåller lite 
bostäder. Vegetationen är slyig och oöversiktlig. Sön-
derslagna P-automater på gräsytan vittnar om oönskade 
verksamheter. Belysningen är dålig. Plank och stängslet ut 
mot trafikleden är fula och vandaliserade. Stängslet med 
taggtråd mot Junedalsskolan signalerar problem. Stråket 
bakom Idrottshuset, Halle Persgatan, saknar verksamheter 
i gatuplanet och innehåller klotter.

Åtgärder på Väster 

VID KORTEBOVÄGEN OCH TÄNDSTICKSOMRÅDET, 

BUSSHÅLLPLATSEN TÄNDSTICKSOMRÅDET MOT 

JUNEPORTEN SAMT BUSSHÅLLPLATSEN TALAVID-

SKOLAN MOT BANKERYD

Miljön i de tre gång- och cykeltunnlarna – vid Tänd-
sticksområdet, mot Bäckalyckan och mot Vätterstranden 
– måste förbättras. Tunnlarna målas ljusa invändigt och får 
en bättre belysning. Entréerna och området runt tunnlarna 
får bättre belysning. Tunnlarna har sina förtjänster som 
tydliga portar mellan stadsmiljöns olika delar. T ex entrén 
in till Tändsticksområdet från väster utgör med rätt be-
lysning en sådan port. Busshållplatsen Tändsticksområdet 
mot Juneporten bör få bättre belysning. Busshållplatsen 
Talavidskolan mot Bankeryd bör få bättre belysning och 
vegetationen bakom busskuren bör ansas. Det finns inte 
plats för ett väderskydd på busshållplatsen Tändsticksom-
rådet mot Juneporten men belysningen ska förbättras. 

Sofiaparken har en vacker belysning men är för mörk. 
Sofiakyrkan försvinner ur stadsbilden i mörker. Omgivande 
byggnader har starkt upplysta bottenvåningar. Arbete 
pågår med att förbättra belysningen i Sofiaparken. Även de 
andra fonderna utmärkta på kartan bör få belysning vilket 
skulle tydliggöra gatornas målpunkter. Science Park har 
redan fått en belyst fond mot Trädgårdsgatan. Önskvärda 
fasadbelysningar finansieras av fastighetsägarna i samråd 
med Stadsbyggnadskontoret.

Både dessa tunnlar och tunneln vid Gröna gatan har 
undantagits från analysen pga. att det fanns beslut om att 
förbättra dessa redan innan analysen gjordes. För några år 
sedan gjordes en första förbättring med att gallra den ve-
getation som omgärdar entréerna till tunnlarna. Ytterligare 
åtgärder ska göras med att se över belysningen och tak och 
väggar målas vita. 

Mynningarna till tunneln ljussätts och även belysningen 
inne i tunneln ses över. Taket i tunneln målas vitt. 

G Å N G -  O C H  C Y K E LT U N N L A R N A

B E LY S N I N G  A V  S T A D S D E L E N S  F O N D E R

T U N N L A R N A  V I D  P R E E M

T U N N E L N  V I D  G R Ö N A  G A T A N

B R I S T E R  O C H  Å T G Ä R D E R

V Ä S T E R .



Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

�1

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing



��

Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing
Brister på Torpa-Söder-Munksjöstranden

Gång- och cykelbanan längs Kungsgatan har ganska sluten 
bebyggelse på ena sidan och en starkt trafikerad led på den 
andra sidan. Den har på så sätt dålig kontakt med bebyg-
gelsen och har få korsande stråk. Gång- och cykelbanan på 
östra sidan av Barnarpsgatan har ett slutet industriområde 
på ena sidan och en starkt trafikerad gata på den andra 
sidan. Den saknar korsande stråk vilket skapar en otrygg 
känsla. Till detta bidrar även parken mellan Hälsohögsko-
lan och Munksjö AB, vilken är obefolkad och dåligt belyst. 
Torpaplan utgör en oöverskådlig och ostrukturerad plats.
Positivt är att där finns handel och gatukök som bidrar 
med liv även kvällstid. Livsmedelsbutiken däremot är 
mycket sluten och har dålig kontakt med platsen. Platsen 
har också dålig kontakt med omgivande bostäder. Även 
skolgården på Torpaskolans baksida är avfolkat kvällstid 
och saknar insyn. Sockelvåningarna fungerar dock väl i de 
äldre husen. Men på flera ställen har byggnader bytts ut 
mot moderna byggnader som saknar trapphusentréer mot 
gatan. På andra ställen har entréerna satts igen. En mörk 
och trång gång- och cykeltunnel finns under Barnapsga-
tan, vid Munksjöpromenaden intill Tabergsåns utlopp vid 
Munksjön. Busshållplatsen vid Bruksgatan mot Barnapsga-
tan är mörk och har dålig kontakt med bostäderna. 

Flera av parkerna är mörka eller har belysning av låg 
kvalitet. Det gäller parken norr om Idas skola, parken vid 
Idas Förskola, parken vid korsningen Gröna Gatan och 
Sturegatan, Torpaskolans västra skolgård och parken vid 
Hälsohögskolan. Bruksgatans östra del mot Barnapsgatan 
saknar belysning. Det anslutande cykelstråket på västra si-
dan av Barnarpsgatan är dåligt belyst. Flera av stadsdelens 
fonder och landmärken behöver lyftas fram med fasad-
belysning. Det gäller Idas Förskola mot Drottninggatan, 
Munksjö pappersbruks entrébyggnad mot Drottninggatan, 
Torpaskolans östra fasad och Katolska kyrkans fondfa-
sad mot Klostergatan. Våtmarkerna och vegetationen vid 
Tabergsåns utlopp i Munksjön utgör ett stort naturvärde. 
Vegetationen som ligger närmast gång- och cykelvägen 
känns dock oöversiktlig och slyig.  

Torpa är en välskött och populär stadsdel. Men Torpaplan, 
som är stadsdelens viktigaste plats känns skräpig. Fasader-
na på livsmedelsbutiken är slutna och nedklottrade och vid 
baksidans lastintag samlas sopor och skräp. Munksjö-

promenadens kvaliteter med strandmiljön och utsikterna är 
uppenbara. Stråket används trots stora brister: Bebyggelsen 
vänder baksidor mot gång- och cykelstråket, omgivande in-
dustrimiljöer är öde kvällstid och belysningen är dålig och 
många lampor fungerar inte. Ytorna kring reningsverket 
och andra omgivande industriytor är mörka kvällstid. Ve-
getationen på vissa ställen kan ansas och göras mer öppen. 
Plåtplanken vid båthusen är fula och nedklottrade och en 
del bryggor är risiga och trasiga.

Åtgärder på Torpa – Söder – Munksjöstranden 

Parken är bra utformad men saknar god belysning. Detta 
bör åtgärdas. Även Idas Förskolas fasader mot parken 
och gatan bör lysas upp. Munksjö fabriksentré bör få 
en fasadbelysning. Två anslutande parkdelar väster om 
Gröna Gatan saknar också god belysning och bör åtgärdas 
samtidigt.  

OCH CYKELBANAN VID KV. MYRAN 
Bruksgatan och busshållplatsen mot Barnarpsgatan förses 
med belysning. Barnapsgatans gång- och cykelväg vid kvar-
teret Myran förses med bättre belysning. 

ÖSTER OM BARNARPSGATAN NER MOT MUNKSJÖ-

STRANDEN OCH TUNNELN UNDER JORDBROVÄGEN 

Bättre belysning på denna del av gång- och cykelbanan. 
Tunneln under Barnarpsgatan målas invändigt och snyggas 
upp samt förses med bättre belysning. Vegetationen vid Ta-
bergsåns utlopp närmast gång- och cykelbanan bör ansas.

Förbättrad belysning och bättre underhåll av belysningen 
på gång- och cykelvägen. Plåtplanken vid segelsällskapets 
båthus byts ut mot staket. Trasiga bryggor och fundament 
tas bort eller repareras. Delar av vegetationen ansas.  
De delar av reningsverket som ligger närmast gångvägen 
städas upp och belyses kvällstid. Detta genomförs via 
stadsbyggnadsvisionens projekt ”Gestaltning av Munk-
sjöns stränder, etapp 1”. 

T O R P A  –  S Ö D E R  –  M U N K S J Ö S T R A N D E N .

B R I S T E R  O C H  Å T G Ä R D E R

I D A S  P A R K

B R U K S G A T A N S  Ö S T R A  D E L

G Å N G -  O C H  C Y K E L B A N A N

M U N K S J Ö S T R A N D E N



Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

��

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing



��

Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing
Brister Öster – Kålgårdsområdet 

De strukturella bristerna består i att järnvägen, Odengatan 
och Östra Strandgatan delar upp området i delar. Gång- 
och cykelstråken längs dessa barriärer saknar också tvärgå-
ende stråk och känns instängda. I Kålgårdsområdets östra 
delar är stråken vid parkområdet avbrutna och önskvärda 
kvartersstaden saknas. Erik Dahlbergsgymnasiets skol-
område är stort och saknar helt andra verksamheter eller 
bostäder. Till följt av detta är området avfolkat kvällstid. 

Samma sak gäller SAAB Combitechs verksamhet. Östra 
och södra delen av Kålgårdsområdet består av verksamhe-
ter och parkområden, vilka är öde kvällstid. Bebyggelsen 
vänder också oftast sina baksidor mot park och naturom-
rådet. Höga och slutna sockelvåningar förekommer. 

   På östra Kålgården finns skräpiga miljöer med prång och 
förrådsmiljöer utan insyn. Tunnlar för gång- och cykel-
stråk finns på flera ställen och är av olika kvalitet. Tun-
neln i öster mot Knektaparken är vid och överskådlig men 
dåligt belyst. Gång- och cykelpassagen under brofästet till 
Munksjöbron är väl utformad men belysningen är vanda-
liserad och nedmonterad. Belysningen behöver åtgärdas 
så att den fungerar både ur gestaltnings- trygghets- och 
drift- och underhållsynpunkt. Gång- och cykelsystemet vid 
Museirondellen är oöverskådligt, trafikfarligt, vintertid halt 
och dåligt belyst. Gränderna som bildas bakom Wayne’s 
Coffee är oöverskådliga utan insyn. Busshållplatsen vid Kv. 
Öriket ligger ensligt och saknar insyn från bostäder. Den 
på kvällstid avfolkade östra delen av Kålgården har dålig 
belysning. Delar av Knektaparken har vegetation med stora 
busksnår. Dessa ligger dock inte i direkt anslutning till 
stråken och är del i en god parkmiljö. Delar av parkområ-
det i östra delen av Kålgården utgörs av naturmark vilket 
innebär oöverskådliga och slutna miljöer men har andra 
värden dagtid. Bryggor och kanotsportens anläggningar 
mot Rocksjön är utsatt för klotter och nedskräpning. Delar 
av östra Kålgården är slitna och illa underhållet. Pumpsta-
tionen vid Rocksjöns utlopp i Munksjön, som ligger vid 
busshållplatsen, är nedklottrad.

Åtgärder Öster – Kålgårdsområdet 

VID MUSEIRONDELLEN

Belysningen förbättras i tunnlarna, både ur gestaltnings- 
trygghets- och drift- och underhållsynpunkt. 

Gång- och cykelbanan under Munksjöbrons brofäste är 
bra utformat. Det är öppet och överskådligt men det utgör 
också en skyddad vistelseplats som kan bli tillhåll. Belys-
ning är trasig och nedmonterad. Pollarbelysning byts till ny 
med bra kvalitet. Rummet under brofästetkommer delvis 
skapa som entré till Scenkonstens hus och bör få belysning 
som fungerar både ur gestaltnings- trygghets- och drift- och 
underhållsynpunkt. 

LÄNGS ÖSTRA STRANDGATAN OCH BUSSHÅLL-

PLATSEN VID KV. ÖRIKET

Gång- och cykelstråken på båda sidor om Östra Strand-
gatan har få korsande stråk. Det behövs fler förbindelser 
över Östra Strandgatan. Busshållplatsen vid kv. Öriket på 
Herkulesvägens västra sida har dålig belysning och det 
finns klotter och åverkan på närliggande byggnader. Detta 
behöver åtgärdas. 

Gång- och cykelstråken bör få fler korsande stråk och fler 
förbindelser in till den befolkade delen. En komplettering 
med bättre belysning behövs. Byggnadsfronterna och 
parkeringsytorna ut mot natur- och parkområdet behöver 
”städas upp” och bli bättre belysta. Delar av grönområdet 
mot Rocksjöstranden behöver vårdas och glesas ut.

Ö S T E R  –  K Å L G Å R D S O M R Å D E T.

B R I S T E R  O C H  Å T G Ä R D E R

M U N K S J Ö B R O N S  B R O F Ä S T E

G Å N G -  O C H  C Y K E LT U N N L A R N A

G Å N G -  O C H  C Y K E L S T R Å K E T
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Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

��

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing



��

Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

Inom Kärnan sker en ständigt pågående process 
av ändrad användning, ombyggnad, rivning och 
nybyggnation. Det ger möjligheter att med rätt 
styrning påverka utvecklingen till en tryggare 
miljö. Även de strukturella bristerna kan på så sätt 
förbättras. Åtgärder som beskrivs nedan är på lång 
sikt och ingår inte i denna projektbudget.

Barriärerna som skiljer stadens delar från varandra bör mi-
nimeras så att en mer öppen stadsstruktur uppstår. Det ger 
förutsättningar för att bilda effektiva stråk genom staden 
med blandade verksamheter som är befolkade över hela 
dygnet. Barriärerna består till stor del av trafikleder som 
Juneleden, Odengatan, Herkulesvägen, Kungsgatan men 
även järnvägen utgör en sådan. Man bör sträva efter att 
utforma dessa mer stadslika och med fler korsande stråk, 
mer likt Birger Jarlsgatan i Stockholm än en trafikled. 
Cykelbanorna är viktiga för att skapa en effektiv miljövän-
lig stad. Dessa och tunnelsystemen bör utformas som del 
av gatumiljön med bebyggda sidor och insyn från bebyg-
gelse och övrig trafik. Geografiska hinder utgör naturligtvis 
också barriärer. Munksjön och kanalen delar staden i två 
halvor. Förbindelserna - broarna, både befintliga och kom-
mande - måste nyttjas så effektivt som möjligt för att skapa 
förbindande stråk mellan delarna.

Kålgårdsområdet har många kvaliteter som goda gaturum 
och kontakt med natur. Men trots sitt centrala läge utgör 
den en egen enhet med dålig kontakt till Öster, Munksjön 
och Rocksjön. De korsande stråken över Odengatan bör 
stärkas. På så sätt skulle förutsättningarna för handel och 
verksamheter förbättras. 

När Munksjö fabriksområdes södra del stadsomvandlas 
kommer Torpa- Söder att få kontakt med Munksjöstran-
den, vilket skapar en öppnare stadsdel med nya stråk och 
rörelsemönster. Även stråket runt Munksjön behöver få 
kontakt med befolkade stadsmiljöer.

Juneleden bör på sikt förändras till en mer stadsmässig 
miljö. En byggnadsfront bör tillkomma längs med leden så 

att Väster får en framsida istället för en baksida mot gatan. 
Fler tvärgående stråk bör skapas för att knyta Bäckalyckan 
och Stadsparken bättre till centrala Jönköping. 

För att motverka att delar av staden är obefolkade ska en 
blandning av bostäder, handel och verksamheter i kvarte-
ren eftersträvas. Bebyggelsen bör få framsidor mot omgi-
vande gator och naturområden. Det gäller t ex Kålgårds-
områdets avslutning öster- och söderut mot park och natur. 
Stora parkeringsytor bör undvikas. Det är viktigt med god 
kontakt mellan byggnaden och gaturummet. För bostäder 
är det önskvärt med en hög sockel för at slippa insyn och 
minska inbrottsrisken. Med rätt utformning kan socklarna 
vara 1-1,2 m men ändå ge intrycket att inte vara källarlika. 
Material och färgbyte är viktigt samt att byggnaderna har 
generösa entréer mot gatan. Många befintliga byggnader 
innehåller parkering i bottenplanet. Det är önskvärt att 
dessa på sikt byts ut mot verksamheter eller bostäder. Ytor 
i gatuplanet har ofta ett stort ekonomiskt värde vilket 
borde möjliggöra detta. 

Planskilda trafikmöten bör utformas så att oöverskådliga, 
trånga rum undviks. 

Mörka platser och stråk bör få bättre belysning och ljus 
färg. Överlag har gatorna i området linspända belysningar 
med en armatur mitt över vägbanan. Denna lösning 
innebär att gaturummets väggar blir dåligt belysta och 
skapar en känsla av otrygghet då man ser dåligt vad som 
finns i byggnadernas närhet. På sikt bör dessa bytas ut mot 
stolpbelysningar eller belysningar på husens väggar. En rätt 
utformad vegetation som samverkar med platsernas och 
gatornas belysning skapar struktur och medverkar till en 
trivsam och vacker miljö. Vegetationen skall ha en öppen 
karaktär och sakna gömställen. Anslutande natur är ett 
positivt inslag men kan glesas ut eller medvetet formas för 
att skapa en trygg miljö.

Eftersatt underhåll, vandalism och klotter signalerar att 
man är i en miljö där det inte finns någon som bryr sig eller 
har kontroll. Detta skapar en känsla av otrygghet. Det är 

L Å N G S I K T I G A  Å T G Ä R D E R

F Ö R  Ö K A D  T R Y G G H E T.



Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

��

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

därför viktigt att ha nolltolerans mot klotter och vandalism 
och att ev. skadegörelse åtgärdas snabbt.

För Munksjöstranden finns utarbetade planer för att ge-
nomföra en medvetet formad miljö vad det gäller vistelse-
platser, markbeläggningar, belysningar osv. Dessa planer 
kommer att genomföras etappvis. 

Vätterstranden, som är en av Jönköpings mest attrak-
tiva och tidvis mest befolkade platser men också ett av 
de viktigaste cykelstråken, sköts på ett föredömligt sätt. 
Strandremsan och gång- och cykelvägen städas snabbt och 
på vissa platser finns iordningsställda grillplatser. Nivån på 
gång- och cykelvägen har nyligen höjts för att ge skydd för 
Vätterns vågor. Utformningen av beläggningar, vistelseplat-
ser, belysning, återvinningsplatser och sopcontainers ger ett 
tekniskt intryck.  På sikt bör hela Vättermiljön, inklusive 
piren och småbåtshamnen, utvecklas för att fullt ut ta till-
varata de unika värden som finns. Detta kan innefatta att 
piren får en iordningställd badplats- kallbadhus inklusive 
bastu och kafé- restaurant. På så sätt skulle piren och ham-
nen vara befolkat över en större del av året och dygnet.

• Junegatan
Söder om Brunnsgatan tas stängslet och planket ner och 
ersätts av ett bullerskydd utformat som ”gröna murar” 
med öppna glasade inslag så att biltrafiken på Juneleden 
får insyn i miljön. Grönskan struktureras till gräsyta med 
glesa träd. Stängslet mot Junedalsskolan tas bort, even-
tuellt ersätts det med en låg mur för att markera gränsen 
till skolområdet. En belysning av stadsmiljökvalitet följer 
gång- och cykelleden ev. i samverkan med en ny trädrad. I 
framtiden bör området även kompletteras med bostäder/
studentbostäder. På längre sikt borde en hel byggnads-
front byggas längs Junegatan. Den skulle bilda en tydlig 
stadsfront för centrala Jönköping. Utseendet på Junegatan 
förvandlas från trafikled till stadsgata med samma kapaci-
tet som idag. Detta ska tas i beaktande vid utformningen 
av den nya sporthallen. 

• Gång- och cykeltunnlarna vid Kortebovägen och 
Tändsticksområdet, Busshållplatsen Tändsticksom-
rådet mot Juneporten samt Busshållplatsen Talavid-
skolan mot Bankeryd
Tunnlarna under trafiklederna och järnvägen borde vidgas 
så att de mer liknar en bro än en tunnel. Det ger insyn och 
skapar öppnare samband mellan stadens delar. Sådana 
åtgärder kan bara ske i samband med genomgripande 
förändringar av infrastrukturen.

• Belysning av stadsdelens fonder
Vid ny- och ombyggnation bör gatornas fonder tas tillvara 
och bli väl belysta. De har också viktiga annonsvärden för 
berörda fastigheter.

• Åtgärder på Torpaplan
Mest aktivitet på Torpaplan finns framför livsmedelsbu-
tikens entré, vid korvkiosken och på platsen med G-man 
skulpturen. Dessa ställen är genom trafiken splittrade 
på tre olika ytor. Det skapar otrygga och glest befolkade 
miljöer. Det är önskvärt att sammanföra dessa till en 
gemensam plats så att man åstadkommer ett mer kon-
centrerat liv och möjliggör fler möten. G-man skulpturen 
föreslås flyttas till ett mer centralt läge. Den står nu på en 

Gång- och cykelväg längs Junegatan.
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Ros num velismo lortin eummolore commodolore coreet, 

se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit, 

quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos 

augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem 

adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et 

etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait 

vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis 

augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fa-

cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignis-

cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat 

alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim 

nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte 

enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.

Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi. 

Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisis-

sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer 

senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci 

te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi 

et, qui ex etue dolortie

Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut 

iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min 

utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis 

eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore 

volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute 

core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor 

autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue 

er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.

Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at. 

Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore 

magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl 

ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent 

amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet 

prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna 

feu faccum diam aciliqu issequi ectem iustie ting essequat 

la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet 

acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit verosto 

dolorero duisi.

Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed 
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan 
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud 
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis 
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od 
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut 
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor 
sectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput 
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam 
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat. 
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor 
accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna 
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole-
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od 
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem 
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio 
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit 
inim ipsusci liquat.

Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie min-
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio 
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci bla-
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue 
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril 
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing 
eum irit aut lutpat.

Idunt accum zzriure raesequi blaore eugait vullaorpero 
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu 
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de-
liquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero 
dolestie ercillu ptationsed magna feu feuguer iuscipsusto 
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.

Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat 
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat. 
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci 
bla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex 
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio 
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in 

In ledn ing

Rubrik

Agnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit 
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu 
feugiamconse tinciliquisl eugiamcor sequating 
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl eu 
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui 
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore 
euisi.

Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero 

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt 

verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in 

vel ilisis dolutat velent adit prat.

Guercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum 

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor 

sisi.

Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum 

velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel 

irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit 

dolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu 

faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh 

endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis 

ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.

Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit 

lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis-

cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre 

feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum 

quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel 

ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto 

dio exerci tet, vullum venissi. 
 
Underrubrik 
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat 

non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at 

exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis 

nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat. 

Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut 

adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros non-

sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet 

wissim velit prat.

Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad 

tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem 

zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros 

nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim 

el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna 

facipsum at.

San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore 

venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto 

conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat 

lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem 

vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatu-

eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od 

tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat. 

Ed tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate 

feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex 

er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea 

facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in 

ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate 

mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis 

dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis 

alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin 

exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper 

sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis 

del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci 

euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput 

veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim 

quam quat.

La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis 

augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto 

od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci 

lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero 

el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim ini-

ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore 

dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel 

ea conullu ptatin veliquat.

In ledn ing

egen plats som är helt isolerad av trafik och skulpturen är 
nästan gömd i en häck. En bättre och tydligare struktur 
kan skapas genom att delar av Torpaplan bebyggs med 
bostäder. Livsmedelsbutiken och gatuköket kan rymmas i 
husens bottenvåningar. En riktig plats kan skapas i fonden 
av Klostergatan med tre tydliga sidor: Den östra och västra 
torgsidan består av de nya husen och den södra av Katol-
ska Kyrkan.

• Gång- och cykeltunnlarna vid Hälsohögskolan
Planer finns på att förbinda högskolans båda delar vilka 
idag separeras av Kungsgatan- Munksjöleden. I samband 
med denna förändring tas en av tunnlarna bort och de 
andra kan ses över och förbättras. Detaljplan och projekte-
ring påbörjas under 2010. 

• Munksjöstranden
De flesta av miljöerna längs strandstråket kommer att 
bytas ut i samband med omvandlingen kring Munksjön 
enligt kommande Ramprogram för södra Munksjön. Ett 
åtgärdsprogram för hur strandstråket ska utformas i närtid 
fram tills den stora omvandlingen har tagits fram inom 
stadsbyggnadsvisionens projekt ”Gestaltning av Munksjöns 
stränder, etapp 1”.

• Östra delen av Kanalgatan, platsen öster om  
Cigarren
Från Hovrättstorget till Björngränd utgör Kanalgatan ett 
viktigt stråk med handel och restauranger på gatans norra 
sida. Öster om Björngränd byter Kanalgatan karaktär till 
”bakgata” med fula öppna parkeringslösningar i husens 
bottenvåningar. Åtgärder bör vidtas för att skapa ett sam-
manhängande ”kanalgatsstråk” som sträcker sig från Hov-
rättstorget till kv. Cigarrens östra sida. Stråket ska kännas 
tryggt och innehålla verksamheter. Förutsättningarna är 
goda då kv. Cigarren med sina butiker och restauranger 
bidrar med en viktig målpunkt. Väsentligt är att fastighets-
ägarna i kv. Björklövet och kv. Cigarren bygger igen sina 
öppna parkeringsytor. Delar av dessa ersätts med butiker 

och verksamheter. Gatumiljön kan också förbättras genom 
rätt belysning och en mer omsorgsfull gatuutformning. 
Grönskan med den vackra allén bör ses över och komplet-
teras.

• Sydöstra delen av Kålgårdsområdet
Hela sydöstra delen av Kålgården behöver kompletteras 
med bostäder så att området är befolkat kvällstid. En ny 
byggnadsfront bör skapas som vänder en framsida ut mot 
natur- och parkområdet. Det gäller t ex Västra Holmgatans 
sydöstra del. Kålgårdsgatans östra del bör utvecklas till 
ett befolkat stråk ända fram till Rocksjön. Den består nu 
av välskötta och moderna verksamheter som tillför liv till 
stadsdelen men på sikt skall en blandning av verksamheter 
och bostäder eftersträvas. 

Bron vid Östra Strandgatan/Herkulesvägen över Rocksjöån 
planeras att breddas och byggas om för framtida trafik-
kapacitet. Bron ska möjliggöra en trygg och attraktiv gång 
och cykelunderfart i väst-östlig riktning. Detta kommer att 
förbättra Kålgårdsområdets kontakt med Munksjöstran-
den. Det bidrar också till större gång- och cykelströmmar 
genom det nya parkområdet, vidare genom östra Kålgårds-
området, Knektaparken, Rocksjön och mot A6/ Ryhovs-
området. Miljön blir tryggare. 

Vid Rocksjöstranden i Knektaparken finns planer på ett 
nytt aktivitetscentra och uppgraderad kanotstadion. Ett 
brett utbud av aktiviteter kommer att locka fler besökare 
som befolkar grönområdet och gör det tryggare att vistas i. 
Det nya vandrarhemmet vid Rocksjöbadet skulle kunna 
samverka med det nya aktivitetscentrat. Rocksjöbadet 
kommer att utvecklas tillsammans med vandrarhemmet. 
Sammantaget kommer detta att skapa en mer levande och 
tryggare miljö för hela sydöstra Kålgårdsområdet.
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 R I K T L I N J E R  F Ö R

B Y G G A N D E T  A V  D E N  F R A M T I D A  S T A D E N .

B y g g  e n  s t a d s s t r u k t u r  m e d  k o r s a n d e  s t r å k .

S k a p a  k o n t a k t  m e l l a n  s t a d e n s  o l i k a  d e l a r ,  u n d v i k  b a r r i ä r e r .

B y g g  e n  m i l j ö  m e d  b l a n d a d e  v e r k s a m h e t e r .

U n d v i k  t u n n l a r  f ö r  g å n g -  o c h  c y k e l t r a f i k .

V ä n d  h u s e n s  f r a m s i d o r  o c h  e n t r é e r  m o t  g a t a n .

U n d v i k  h ö g a  s o c k l a r .

A l l a  s t a d e n s  d e l a r  s k a l l  v a r a  b e f o l k a d e  d y g n e t  r u n t .

B e l y s  g a t u r u m m e t s  o c h  p l a t s e r n a s  s i d o r .

B y g g  i  m ä n s k l i g  s k a l a .

V i s a  n o l l t o l e r a n s  m o t  k l o t t e r  o c h  s k a d e g ö r e l s e .
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Genomförandet av de fysiska åtgärderna ska ske genom att först genomföra åtgärderna som berör tunnlar och busshåll-
platser, därefter parker och till sist arbete med belysning av fonder.  De långsiktiga åtgärderna ingår ej i projektbudgeten 
för Trygghetsprojektet. Åtgärderna för beteendepåverkan sker kontinuerligt under hela projektperioden 2010-2012.

T I D S P L A N  F Ö R  T R Y G G H E T S Å T G Ä R D E R N A .

Åtgärder	för	beteendepåverkan
• Attitydsfrågor kring ungdomsvåld 

 – Teater ”Som glöd under snö”

• Massmedias ansvar vid nyhetsrapportering

• Hot och våld på internet

• Möten med olika aktörer

• Trygghetsvandringar

• Nattvandringar

• Trygghet i det offentliga rummet

• Mäns våld mot kvinnor 

• Åtgärder mot klotter 

Åtgärder	på	Väster
• Tunnel vid Preem-macken 

• Tunnel vid Gröna gatan

• Busshållplats vid Talavidskolan mot Bankeryd

• Tunnlar vid Talavid

• Belysning busshållplats Tändsticksområdet mot Juneporten 

• Bättre belysning och grönska på Halle Persgatan 

• Belysa fond på tändsticksområdet från Klostergatan

Åtgärder	på	Torpa	&	Söder
• Busshållplatsen vid Barnarpsgatan 

• Tunnel under Jordbrovägen mot Munksjön

• Belysning av gång- och cykelväg längs med Barnarpsvägen vid kv. Myran

• Belysa Idas park

• Belysa fond av Idas förskola

• Belysning av grönområde vid korsning Gröna gatan/Sturegatan

Åtgärder	på	Öster	&	Kålgården
• Busshållplats vid Herkulesvägen samt klottersanering

• Brofästena av Munksjöbron

• Tunnlarna vid biblioteket

• Sydöstra Kålgårdsområdet



�1



STADSKONTORET
Trygghetsåtgärder för Jönköpings Kärna

inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0
www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen




