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TRYGGHETSVANDRING PÅ TUNA

Tid och plats: 
Måndagen den 19 mars 2007, kl 17.00 - 20.30

Närvarande: 
Boende på Tuna, representanter från områdesgruppen, Lokala Hyres-
gästföreningen Tuna, SPF Mjölkudden, Mjölkuddskyrkan, Notvikens IK, 
Lulebo, Luleå kommuns stadsbyggnadskontor, fritidsförvaltningen samt 
tekniska förvaltningens avdelningar kommunala lokaler, park & natur 
och gata & trafik
 
Sammankallande: 
Områdesgruppen

Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande i hyresgästernas 
lokal på Tunastigen 66-68. Områdesgruppens ordförande Stefan 
”Ludde” Lundin hälsade alla välkomna till denna trygghetsvandring 
som områdesgruppen tagit initiativ till. Områdesgruppens ambition 
är att göra en vandring både under vintern och under sommaren. 
Medan vi fikade och presenterade alla sig för varandra. Därefter höll 
Anna Lindh Wikblad från stadsbyggnadskontoret en kort information 
kring begreppet trygghet och bakgrunden till varför kommunen nu 
ska arbeta med trygghetsvandringar. Peter Edin, polisen berättade om 
aktuell statistik över anmälda brott. Totalt under 2006 hade det varit 134 
anmälda brott i området, de flesta stölder. 

Efter ungefär en halvtimmes fika och information var det dags 
att utrusta sig med en karta över kvällens slinga, kameror och 
anteckningsblock för att ge sig ut på själva vandringen. Mörkret hade 
ännu inte lagt sig och snöandet hade slutat inför promenaden och 
temperaturen var skonsam. Vandringen var drygt 1,5 km lång och tog 
ungefär en timme att avverka.

På kartbilden här intill ser du slingan för trygghetsvandringen. 
Siffrorna visar platser där önskemål om åtgärder uttrycktes. I tabellen 
som följer presenteras förslag till åtgärder samt vem som är ansvarig 
för att genomföra dessa. 

I april 2011 har en lägeskontroll gjorts av samordnare från 
stadsbyggnadskontoret för att följa upp om de åtgärder som lovats är 
gjorda. Protokollet har reviderats.



Plats Problem Ansvarig / Resultat

1.

Vid Tunastigen 
79 och längs efter 
hela vägen ned till 
vändplanen med 
start vid Tunasti-
gen 93. 

Trasiga lampor vid 
fastighet och vägen 
ned till vändplanen. 
Sneda belysningsstol-
par.

Lulebo.

Lulebo utför kontinuerligt 
underhåll och byter ut trasig 
belysning. 

 

2.

Längs efter hela 
Tunastigen vid går-
darnas utfarter.

Snöhögar som skym-
mer sikten, ett litet 
barn gömmer sig lätt 
bakom snöhögarna.

Lulebo.

Snöhögarna tas bort efter-
som. Hur länge snöhögarna 
finns kvar beror på hur 
mycket snö det kommit.

3.

Sopstationen mel-
lan Tunastigen 84 
och 86.

Klotter på dörrarna 
och sönderslagna 
rutor.

Klotter på dörrarna.

Lulebo.

De sönderslagna rutorna är 
åtgärdade men nytt klotter 
har tillkommit.

Lulebo har sanerat klottret.



Plats Problem Ansvarig / Resultat

4.

Källarnedgången 
vid 102 :an och trä-
staketet på samma 
gård samt betong-
murarna som finns 
vid alla utfarter 
från gårdarna längs 
med Tunastigen. 

Väggen vid källar-
nedgången är trasig. 
Trästaketet är sönder-
sparkat. 
Betongmuren som är 
ett konstverk skym-
mer sikten, ett litet 
barn kan lätt gömma 
sig bakom och över-
raska bilförare.

Lulebo.

Väggen och staketet är 
åtgärdat. Betongmuren är 
ett uppskattat konstverk av 
många och kommer att vara 
kvar.

5.

Vid Tunastigen på 
Bowling kompa-
niets sida.

Belysningen på pol-
larna är trasig.

Lulebo.

Belysningen är borttagen, 
stolpar idag. 2009 kommer 
gården att göras om.

6.

Stigen/promenaden 
till Borgmästarsko-
lan.

Belysning saknas på 
promenaden till Borg-
mästarskolan. Områ-
det upplevs mörkt och 
obehagligt.

Lulebo eller gata & trafik, 
Belysning på inofficiell 
gångväg är en ivesterings-
fråga.
0806 Gata & trafik - belys-
ningen är inne på Borgmäs-
tarskolans fastighet
0806 Lulebo äger stigen och 
byter ut stolpar nu.



Plats Problem Ansvarig / Resultat

7.

Tunastigen utanför 
parkeringshuset.

Skylten förbud att 
stanna är vänd åt fel 
håll. Den går lätt att 
vända åt olka håll är 
aldrig vänd åt rätt 
håll.

Lulebo.

Hyresgäster önskat att ha 
märket på detta sätt vänt 
mot garaget. Finns i en ficka 
för att det ska vara lättare att 
ta sig in och ut i garaget.

1104 Skylten borttagen

8.

Busshållsplats på 
Mjölkuddsvägen, 
på andra sidan  
vägen om parke-
ringshuset.

Busshållsplatsen är 
felplacerad mitt i en 
kurva, där sikten är 
dålig när man ska pas-
sera över gatan till och 
från bussen.

Gata & trafik och LLT.

Ingen åtgärd är planerad. 
För att öka säkerheten finns 
alternativet att ta bort håll-
platsen helt.

9.

Parkeringen vid 
Mjölkuddsvägen.

Parkeringshusets 
gavel mot Mjöl-
kuddsvägen.

 Lutande parkerings-
skylt. 

Klotter på parkerings-
huset.

Lulebo.

Problemen är åtgärdade.



Plats Problem Ansvarig / Resultat

10.

Parkeringen längs 
med Mjölkuddsvä-
gen.

Parkeringens utform-
ning skapar tillfälle för 
bilinbrott och inbrott i 
garagelängan.

Lulebo.

Garage och parkeringens 
utformning ska förändras. 
Hälften av garagen har 
rivits och resterande tas bort 
under 2009.

1104 åtgärdat.

11.

Området mellan 
gårdarna, där gång-
väg går till och från 
parkeringen.

Dålig belysning som 
lyser för svagt. Gång-
vägen upplevs mörk.

Klotter på p-hus väg-
gen.

Lulebo.

Lulebo ser över belysningen.

Lulebo har sanerat klottret.

12.

Förråd mellan Tu-
nastigen 84 och 86.

Förråden har trasiga 
rutor och klotter. Ge-
nomgången är trång 
och obehaglig med 
dålig sikt.

Nytt klotter på vägg 
och dörr.

Lulebo.

Lulebo håller på med ny 
utformning, förändring sker 
inom 3 år.

Lulebo har sanerat klottret.



Plats Problem Ansvarig / Resultat

13.

 Hyresgästernas 
lokal.

Klotter på byggnaden 
samt på elskåpet.

Lulebo och Luleå energi.

0806 Luleå energi ser över 
elskåpen och när det blir för 
mycket klotter saneras de. 
På grund av stora kostnader 
kan de inte saneras varje 
dag.

1104 åtgärdat

14.

Tunastigen hela 
vägen inne på om-
rådet.

Mycket trafik på Tu-
nastigen åt båda håll 
fast den är enkelrik-
tad. Lång parkering 
på tidsbegränsade 
parkeringsplatser.

Lulebo.

Ombyggnation pågår. Vägen 
mellan Tunaskolan och 
Lulebos kontor görs nu och 
resterrande 2009. All parke-
ring efter vägen byggs bort. 

1104 åtgärdat

15.

Tunastigen längs 
med hela vägen 
inne på området.

Vägskyltar som är 
felaktiga samt har 
varit överklistrade 
och har därmed blivit 
förstörda. 

Lulebo.

Ingår i ovanstående reno-
vering och tas bort alltefter-
som.

1104 åtgärdat



Plats Problem Ansvarig / Resultat

16.

Soprum vid Tu-
nastigen 54 och 55.

Klotter på fasaden. 

Dålig placering på 
soprummet med tanke 
på närliggande lägen-
het som har sin utsikt 
mot soprummets 
baksida.

Nytt klotter på dör-
rarna.

Lulebo.

Klotter på fasaden är åtgär-
dat.

Problem med soprummets 
dåliga placering kvarstår. 
Kommer inte att åtgärdas.

Lulebo har sanerat klottret.

17.

Mitten nedfarten 
från Mjölkuddsvä-
gen.

Vägen är dålig. Lulebo.

Upprustning ska ske efter 
att ombyggnaden är klar. 
Idag görs mindre förbätt-
ringar men belastning är 
hög pga tung trafik.  

1104 åtgärdat

18.

Tunastigen 52.

 Varnings vägskylt lig-
ger på marken.

Lulebo.

Problemet är åtgärdat.



Plats Problem Ansvarig / Resultat

19.

Nya fasaden mellan 
Tunastigen 38 och 
40.

Klotter på en helt ny 
fasad.

Klotter på dörr.

Lulebo.

Klottret på den nya fasaden 
är borttaget.

Lulebo har sanerat klottret.

20.

Vid Tunastigen 38.

Klotter på elskåp samt 
att tidningstjänsts 
skåp är rostigt och fult

Luleå Energi och Tidnings-
tjänst.

0806 Luleå energi ser över 
elskåpen och när det blir för 
mycket klotter saneras de. 
På grund av stora kostnader 
kan de inte saneras varje 
dag.

1104 åtgärdat

21.

Ekonomidelen vid 
Tunastigen 22.

Klotter på fasaden 
samt på närliggande 
vägskylt.

Klotter på dörr.

Lulebo.

Klotter på fasad och väg-
skylt är åtgärdat.

Lulebo har sanerat klottret.



Plats Problem Ansvarig / Resultat

22.

 Vid Tunastigen 20.

Sophuset är klott-
rat  och lamporna är 
trasiga. Elskåpet är 
rostigt och klottrat.

Lulebo och Luleå Energi

0806 Luleå energi ser över 
elskåpen och när det blir för 
mycket klotter saneras de.
1104 åtgärdat

Lulebo har sanerat klottret 
och bytt trasiga lampor.

23.

Första infarten på 
Tunastigen vid 
kurvan till bostads-
området.

Det är dålig sikt vid 
kurvan. Spegel vid 
skarp kurva är under-
dimensionerad samt 
klottrad. 

Lulebo.

Upprustning pågår.

1104 oklart om detta är 
åtgärdat, ingen kommentar 
från  Lulebo 

24.

Första infarten till 
Tunastigen från 
Mjölkuddsvägen, 
den närmast sko-
lan.

Infarten är farlig, 
det samlas smältvat-
ten och det blir halt. 
Infarten till skolan är 
olämplig och det är en 
stor risk för olyckor.

Lulebo och Gata & trafik.

Notvikens kansli kommer 
att rivas och ev förbättra 
sikten. Ny beläggning kom-
mer att läggas på vägen. I 
övrigt kommer ingen åtgärd 
att vidtas.

1104 åtgärdat



Plats Problem Ansvarig / Resultat

25.

Parkeringsplatsen 
närmast skolan.

Kvarlämnade däck.

Klotter på sophuset.

Lulebo.

Lulebo har sanerat klottret.

26.

Hockeyrinken mel-
lan Tunastigen och 
Tunaskolan.

Klotter på rinken och i 
båsen.

Notas.

Hockeyrinken är borttagen.

27.

Transformator-
station mellan 
Tunastigen och 
Tunaskolan.

Klotter på transforma-
torstationen.

Luleå kommun.

Luleå kommun och Luleå 
Energi gör gemensam sa-
nering, saneringsarbetet är 
beställt 0808.



Plats Problem Ansvarig / Resultat

28.

Området mellan 
Tunastigen och 
Tunaskolan.

Trasigt och demolerat 
fotbollsmål.

Notas och fritidsförvalt-
ningen.

Fotbollsmålet är borttaget.

29.

Området mellan 
Tunastigen och 
Tunaskolan.

Belysning saknas på 
gången till och från 
skolan. Området 
upplevs obehagligt 
och ensligt.

Fastigheter och gata & 
trafik, utredning pågår om 
vem som är ansvarig över 
området. 

0806 Gata& trafik - belys-
ningen är inne på Tunasko-
lans fastighet

1104 åtgärdat

30

På Tunaskolan och 
idrottshallen.

Klotter på fasaderna.

Ännu mer klotter på 
fasaderna samt på 
plank.

Fastigheter.

Klotter saneras kontinuerligt 
men tyvärr så kan det ha 
tillkommit nytt klotter redan 
dagen efter. Ex sanering v 
20, 21 och 22 under 2008



Plats Problem Ansvarig / Resultat

31.

Promenaden / 
gångvägen vid 
sidan om Tunasko-
lan.

Belysning saknas. 
Gångvägen används 
flitigt och är alltid bra 
plogad men är väldigt 
mörk.

TF Park & Natur.

För närvarande finns inga 
planer på åtgärd.

32.

Gaveln på idrotts-
hallen mot skogen.

Mycket glaskross vid 
idrottshallens gavel. 
Stor risk för skador. 
Hela gaveln är klott-
rad.

Nytt klotter har till-
kommit.

Alla bär ett ansvar men 
fritidsförvaltningen, fritids-
gården samt föräldrar ska 
prata med ungdomarna som 
besöker fritidsgården. 

Fastigheter.
Klotter saneras kontinuerligt 
men tyvärr så kan det ha till-
kommit nytt klotter dagen 
efter. Tre saneringstillfällen 
under juni 2008

33.

Skogsdungen mel-
lan Tunastigen, 
Tunaskolan och 
gångvägen.

Kvarlämnat bygg-
nadsmaterial och 
mycket sly som behö-
ver röjas och tas bort.

TF Park & Natur/Lulebo
Byggnadsmaterialet är bort-
taget.



Plats Problem Ansvarig / Resultat

34.

Längs med de övre 
och nedre gångvä-
garna mellan de två 
äldreboenden.

Belysningen är trasig 
och området är väldigt 
mörkt.

Lulebo.

Problemet är åtgärdat.

35.

Gårdarna längst 
ner mot älven och 
grönområdet.

Otillåten parkering 
vid gårdarna och på 
grönområdet ner mot 
älven.

Park & natur och Lulebo.

Är åtgärdat med naturstenar

36

Byggnaderna på 
Tunastigen 31 och 
45. På husfasaderna 
längst ner mot 
älven. Gångvägen 
näst längst ner mot 
älven.

Klotter på husfasdere-
na samt trasig belys-
ning på gångvägen.

Lulebo.

Lamporna är bytta och klott-
ret är sanerat.



Plats Problem Ansvarig / Resultat

37.

Grönområdet med 
tennisbana samt 
fotbollsplan längs 
ner mot älven.

Området är vanskött 
och få vill använda 
planerna i dagens 
skick. Områder har 
verkligen potential 
med sitt läge. Behov 
finns för de olika 
idrottsplanerna.

Luleå kommun.

0806 Lulebo är ny ägare av 
marken. Håller på att bygga 
en multiarena som blir klar 
i höst.



VI FÅR INTE GLÖMMA ALLT DET POSITIVA

 
Det finns mycket som upplevs positivt med att bo på Tunastigen och det 
är ett område med många kvaliteer. När vi frågade de boende och de 
som rör sig i området om vad som är det bästa med Tunastigen så fick vi 
nedanstående svar.

• Läget, att det är så nära Luleå centrum.

• Närheten till den fina naturen och älven.

• Närheten till bad på sommaren och isen på vintern.

• Trevliga innergårdar med fin grönska på sommaren.

• Att området är ljust och öppet med bra kontakt mellan de boende.

• Mötesplatserna på gårdarna och grillplatserna.

• De nya fasadernas färgsättning och de vackra gavelmålningarna av 
olika konstnärer.

• Mycket skulpturer och annan konst som får vara ifred.

• Lägenheterna är bra planerade med stora balkonger. 

• Trapphusen har bra trappsteg som är lägre och som gör att man kan 
bo kvar längre.

• Alla trevliga hyresgäster.
 



HUR MAN LÄSER INVENTERINGSTABELLEN

Inventeringstabellen ovan är tänkt att vara ett levande dokument; alltef-
tersom nya uppföljningar görs uppdateras tabellen. Det kommer att ske 
genom ett färgsystem:

Texten är röd då vi hittar nya problem.

Texten är grön då åtgärderna genomförts och problemen 
därmed är lösta. Gröna punkter följer med i tabellen tills 
dess nästa uppföljning görs.

Texten är blå om åtgärder ej genomförts och problemen 
kvarstår sedan tidigare vandringar. Problemet hänger med 
i tabellen tills dess det är åtgärdat.

Bilderna i tabellen är litet mörka och ibland suddiga eftersom det var 
mörkt under promenaden. Några av bilderna har tagits vid ett senare 
tillfälle.

Många av de saker som ska åtgärdas är kommunen ansvarig för. När det 
står gata och trafik, park och natur eller kommunala lokaler, så är det 
avdelningar på tekniska förvaltningen, Luleå kommun, som avses.

NÅGRA TANKAR EFTERÅT

Efter vandringen samlades sällskapet åter och värmde sig med mer kaffe 
/ te och smörgås. Vi diskuterade de saker vi hade sett längs slingan, och 
resultatet av de diskussionerna syns i tabellen på de föregående sidorna.

Några av de problem vi såg under vandringen kommer att ta lång tid att 
förbättra, det gäller till exempel trafiken. Mycket är på gång att förbätt-
ras allt eftersom ombyggnad sker med en tidsplan inom tre år. Andra 
problem bör kunna åtgärdas genast, exempelvis trasig belysning. Klotter 
kan tas bort när det blir plusgrader ute.

Vi gjorde också en snabb utvärdering av trygghetsvandringen som 
sådan, vad vi tyckte hade varit bra och dåligt med vandringen. De flesta 
tyckte att det är en bra metod, men det finns förstås alltid något att 
förbättra. Några grupper var inte representerade alls - få ungdomar och  
boende i området deltog. Vi gick som sagt en 1,5 kilometer lång slinga, 
men det är ju bara en liten del av Tuna. Kanske kommer det att finnas 
behov av att vandra i andra delar av stadsdelen i framtiden.

Även om det bara är problem som redovisas i den föregående tabeller, så 
finns det naturligtvis goda sidor som balanserar verkligheten. Tuna är en 
stadsdel där man upplever att det är nära till stan, naturen och det finns 
fina promenadstråk. 

Polisen som deltog i vandringen redovisade hur brottsstatistiken för 
Tuna ser ut, där man kan konstatera att det är ganska lungt. De flesta 
brott som anmäls eller kommer till polisens kännedom är stölder och 
inbrott i bilar, källarutrymmen och vindsförråd. Men det har minskat 
sedan föregående år, kanske beroende på att det finns de som ideellt 
bevakar parkeringarna. 

/Stadsbyggnadskontoret




