
Att titta på hela området
●  Var behöver grönskan gallras för att sikten skall bli bättre?
●  Var behövs mer grönska för att höja trivseln? Vilken sorts 
●  grönska?
●  Var behövs fler övergångsställen eller gångbanor?
●  Var behöver belysningen förbättras/förändras?
●  Var behöver markbeläggning, trappor och räcken lagas eller 
●  förändras?
●  Kan människor med funktionshinder ta sig fram?
●  Var behövs det fler parkbänkar och papperskorgar?
●  Hundbajs? Kattkiss?
●  Var behövs bättre skötsel? Var finns skadegörelse?
●  Är det lätt att hitta i området? Behövs det kartor och skyltar?
●  Vad är fult – vad är vackert? Utsmyckning?
●  Finns det människor i området som skapar otrygghet? Finns 
●  det människor som skapar trygghet? Jämför och diskutera.

Torget
●  Finns det platser på eller kring torget som är dolda och 
●  otrygga? Mörka baksidor? Lastbryggor, nischer och prång 
●  som man måste passera?
●  Finns det trygga platser och hur skiljer sig dessa från de 
●  otrygga?
●  Finns det bostäder i anslutning till torget?
●  Kör det bilar vid torget och finns det parkeringsplatser där?
●  Är torget vackert och välskött så att man kan känna sig stolt 
●  över det?
●  Finns det trivsamma mötesplatser på torget?
●  Finns det platser på torget där man känner sig otrygg?

Gång- och cykelvägar
●  Går gång-/cykelvägarna i närheten av bostadshus och bilvägar 
●  eller i parkområden? Vilket är tryggast?
●  Finns det bostadsfönster eller befolkade verksamheter nära 
●  gångvägarna?
●  Vilka gångstråk är viktigast och behöver mest förbättringar?
●  Var körs det moped av okynne och vad kan man göra åt det?
●  Hur är det på vintern?

Skol-, industri-, kontors- och sjukhusområden
●  Är sikten fri eller finns det dolda hörn, vrår, prång eller 
●  skymmande buskage?
●  Finns det stängsel, staket eller andra spärrar som hindrar 
●  framkomligheten?
●  Är området ödsligt och tomt vissa delar av dygnet? Vad skulle 
●  man kunna göra åt det? Fantisera! Finns det idéer om att flytta 
●  verksamheten, motionsslingor osv?

Stadsdelen som helhet
Ofta är det själva stadsplanestrukturen som skapar otrygghet. 
Stora trafikapparater och billeder skär av stadsdelar från 
varandra. Parkområden med ödliga gångvägar skapar otrygghet. 
Hur ser det ut i din stadsdel? Vad skulle behöva förändras? 
Kanske behöver det byggas fler bostäder, dagis, samlingssalar, 
arbetsplatser och så vidare. Fantisera, diskutera och lek med 
tankar. Vilka är det som bor i och använder din stadsdel? Hur 
kan människor komma närmare varandra?
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