
Sammanställning av trygghetsvandring 2 dec 
 

Tack för din medverkan!  

Med hjälp av din kunskap arbetar kommunen med olika åtgärder för att förbättra de 
platser där det inkommit synpunkter för.  

Syftet med trygghetsvandringar är att identifiera och därefter åtgärda brister i den 
fysiska miljön vid så väl redan bebyggda miljöer som vid ombyggnationer. Den 
digitala och fysiska trygghetsvandringen resulterade i 94 stycken synpunkter inom 
det avgränsade området i Eslövs centrum. Spridningen av trygghetsvandringen har 
varit god både vad gäller mellan kön och ålder. Några få synpunkter har placerats 
utanför avmakerat område, dessa kommer beaktas i den mån det är möjligt.  

Utifrån synpunkter som kommit in har en hel del handlat om trafiken. Därför har 
även en ny kategori kopplat till trafikrelaterade synpunket tillkommit i systemet för 
trygghetsvandringar.  

På kartan nedan ser du alla de synpunkter som kommit in. Eslövs kommun har gått 
igenom alla och tagit fram en åtgärdsplan. De åtgärder som tas fram med både 
interna men också externa aktörer kan ta olika lång tid att genomföra. Vissa 
processer och förändringar tar långt tid men det är Eslövs kommuns förhoppning 
att förbättra de platser där synpunkter inkommit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av åtgärdsplan 

Stadsparken  

Har inkommit synpunkter om att parken upplevs som mörk och otrygg. 
Synpunkterna kommer att beaktas när stadsparken rustas upp, vilket planeras ske 
under 2023.  

Kanalgatan 

Har inkommit synpunkter kring att gatan är skräpig och upplevs som otrygg. 
Synpuntkerna kommer att beaktas och gatan kommer att byggas om. 
Ombyggnationen planeras ske 2026. 

Stora torg 

Har inkommit synpunkter angående belysningen på stora torg. Belysningen på 
stora torg har diskuterats men kommunen har beslutat att inte vidta några åtgärder i 
dagsläget. Ambitionen med torgets gestaltning var att skapa ett inbjudande torg. 
Genom olika delar finns både avskilda sittplatser för vila och större tomma ytor för 
aktiviteter. Ett sätt att förstärka stämningen var att arbeta med olika typer av 
belysning. Den specialdesignade Eslövslyktan ger upplysta gångstråk i en varm 
färgskala.  

Det fanns krav i utformningen av torget på större flexibel torgyta för handel och 
evenemang. Därför har inga belysningsstolpar placerats i mitten av torget, för att 
större scener, matvagnar och handelsbodar ska kunna placeras på torget. För att 
kunna belysa torgytan från kanterna krävs höga belysningsstolpar och starka 
strålkastare. De hade tagit bort den inbjudande känslan och riskerar att upplevas 
bländande. 

Övrigt om belysning 

De områden som pekats ut med bristfällig belysning kommer att ses över och i den 
mån det är aktuellt kommer belysningen att åtgärdas.  

Övrigt om trafiken 

- Dålig belysning 
- Klotter 
- Skadegörelse 
- Skräpig plats 
- Skymmande växlighet 
- Trafikrelaterat 
- Övrigt 
- Otrygg plats 
- Trygg plats 



En hel del synpunkter har även berört trafiken. En del skyltningen upplevs som 
bristfällig och kommer att ses över. Cykelställen ut från stationen kommer att ses 
över. Polis och parkeringsbolag är informerade om de trafikförseelser som 
rapporterats in.    

Övrigt om växtlighet 

De områden som pekats ut med skymmande växtlighet kommer att ses över och i 
den mån det bedöms aktuellt kommer den skymmande växtligheten att åtgärdas.  

Övrigt om otrygghet 

Det har även inkommit synpunkter att fulla människor och grupper med ungdomar 
rör sig i centrum och skapar otrygghet. Komnmunen arbetar för att förbättra 
fältgruppens närvaro i centrum för att arbeta kontaktsökande med ungdomarna. 
Polisen har även en utökad närvaro i Eslöbvs tätort och har ansökt om en 
permanent kamerabevakning i centrala Eslöv. Kommunen arbetar även för att fler 
människor ska röra sig i centrum kvällstid för att på så sätt öka tryggheten.  
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