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Minnesanteckningar
Trygghetsvandring Åkerstorp 9 april 2019.
Deltagare på trygghetsvandringen var personal och föräldrar från Åkerstorpsskolan,
personal från polis, trygg i Österåker, väg och trafik enheten och Armada
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Växtligheten i rabatten, vägg mot matsal. Antingen tar man bort rabatten eller
så satsar man med ny jord och fler buskar.
Rastbordet vid matsalen: Bordet fastlås, synlig för de boende mittemot skolan
vilket är bra. Skräpigt och fimpar. Sätt upp skyltar om rökförbud. (Finns hos
Trygg i Österåker att hämta).
Inga skyltar om rökförbud finns på skolan- sätt upp
Rastbord mitt emot gymnastiksalen- brännmärken på vägg, behöver
skadeanmälas både till Armada och göra en polisanmälan. Åtgärder
omgående. Flytta bordet till vägg mot matsal. Bordet står idag skyddat och
ingen informell insyn finns.
En del klotter har kommit, framför allt på skymda platser. Åtgärd felanmälan
till Armada för klottersanering
Entrétrapporna i betong trasiga och håller på att vittras sönder. Åtgärd: Laga
eller byt till annan typ av trapp.
Mycket bilar på skolgården framför allt det som parkerar för att gå in i
gymnastikhallen. Åtgärd: Sätt upp P förbud skyltar.
Känslan är att skolan är sliten och nedgången. Saknar ”omvårdande kärlek”
Basketkorgen på skolgården och ”gamla” bandyplan behöver ses över.
Belysning: Sensorbelysning är uppsatt på gymnastiksalen. Vilket har lett till
minskad skadegörelse. I övrigt upplevs belysningen som skum.
Baksidan av skolan är bra och de boende har full insyn mot baksidan.
Bollplanen ligger bra till för de boende däremot har det klagas på tillhållet.
Numera så släcks lamporna vid 22.00. En bollanläggning låter och att bygga
bort allt buller genom plank eller liknande kan skapa mer trubbel då man blir
skyddad från grannarnas tillsyn.
Mörkt på kullen: Marken ägs av bostadsrättsföreningen. Barnen älskar att leka
på kullen. En fråga som uppstod var om man kunde prov belysa kullen. har
tidigare sagt att de är rädda för att om kullen blir belyst så kan det locka till
bus på kvällarna.
Trafiken: Vid lämning och hämtning är det ofta kaos på trafiken.
Förslag 1: Öppna upp vägen så man får ett naturligt flöde. Vägen ägs av
centrala vägföreningen- polis och kommun på plats har ingen invändning
mot att man gör detta., utan ser det som en trafiksäkerhetsåtgärd.
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Förslag 2: Gör en del av gräsytan till en avlämningsplats. Fördel- ett bättre
flöde. Nackdelen del av barnens grönyta försvinner.
Vem skall bekosta åtgärderna?
Övrigt
• Kottens lekpark: Tidvis tillhåll av ungdomar-framför allt kring de två
skogsområdena. Sitter vid bordet under tak. Mycket fimpar och skräp.
Misstänkt droghandel.
Summering:
Skolans yttre samt skolgård upplevs som om det är bortglömt. Färgen har bleknat,
flera som skötsel och underhållsåtgärder behövs. Belysning behöver förstärkas.
Tidigare har det varit flera brandtillbud och att man nu har eldat på fasaden är ett
allvarligt varningstecken.
Med vänlig hälsning
Lena Brodin
Trygghetssamordnare
08540 813 721
lena.brodin@osteraker.se
Synpunkt som kommit in av en förälder
Hej Lena,
Vi har tyvärr inte möjlighet att vara med på trygghetsvandringen vid Åkerstorpskolan
men jag har en sak jag skulle vilja ta upp så jag gör det via mail istället.
Vi bor ganska nära skolan och brukar promenera till skolan med barnen. Vi kommer då
norrifrån på Vattenverksvägen öster om Sockenvägen. Tyvärr är detta en ganska otrygg
och rent av obehaglig väg att gå eftersom det saknas trottoar och det är väldigt mycket
bilar som trafikerar för att hämta och lämna på skolan. Egentligen är det förbjudet med
genomfartstrafik men det struntar väldigt många i. En annan familjemedlem (vuxen) har
när hen cyklade på detta vägavsnitt också blivit påkörd av en bil som körde ut från sin
uppfart för några månader sen.
Jag skulle å det starkaste rekommendera att det anlades en trottoar på detta vägavsnitt.
Vägen förefaller i mina ögon tillräckligt bred. Kanske skulle också farthinder sänka farten
på trafiken. Som det är nu vill man inte låta barnen gå ensamma här även om de i övrigt
skulle vara mogna att gå till skolan. Jag förstår faktiskt inte att det inte redan finns en
trottoar med tanke på att vägen går raka vägen fram till skolan.
Med vänlig hälsning,
Björn Andreasson

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se

Sida 2 av 2

