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irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit
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endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis
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essectem dolor ing ercing essi.
Creacon
Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit
lutpatue digna faci
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G O Rdolesto
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cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre
”Trygghetsanalys av stadens fysiska miljö”
feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum
quis nim dignis Leuip
ametum
I T TetElor
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T U R . velesto enibh ecte vel
ulputpat, consNTU
dit iure
ercipisis
etue feu feuisi erosto
– Nationellaerit
trygghetsundersökningen
dio exerci tet, Handlingsplan
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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.

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 nonsequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet

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 iniate 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,
Underrubrik
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed
se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit,
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan
quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos
S TA D S B Y G G N A D S V I S I O N E N .
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor4sum estrud
augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis
adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et
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nos amcon utpat
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exerat
ullut
adit
ex
elenis
eu
facip
ent
duisse
magna
enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet dole29
R I K T L I N J E R F Ö R B Y G G A N D E T AV D E N F R A M T I D A S TA D E N .
Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi.
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od
Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisisdo etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem
30
T I aliquam,
D S P L Acore
N Feratum
Ö R Tvel
RY
G ametuer
GHETSÅTGÄRDERNA.
sim zzriure elent
ipit
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio
senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit
te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi
inim ipsusci liquat.
et, qui ex etue dolortie
Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie minAndrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio
iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci blamet, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue
utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril
eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing
volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute
eum irit aut lutpat.
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.

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 deliquis 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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CH INNEHÅLL
E N S TA D M E D L I V O
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Inlednin g

–Underrubrik
En urban stadsstruktur som ger förutsättningar för hållbara kommunikationer
skadolore
utformas
Ommy
nummolor iriurercil
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 nonsequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet

–San
Stadskärnan
ha eneugait,
mångfald
i fråga
om boende,
vel ut atin ska
heniatue
quipis
nullum
dolore
arbetsplatser,
utbildning,
kultur,
handel,
nöjen
ochnosto
andra
venis exero core dipit acilluptatum ero consent am
verksamheter
conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat
lamconu
llandre
dolorer
praessecte
deliquat,och
corem
– Stadskärnan
ska
ha en cidunt
hög kvalitet
på arkitektur
vendre
tatummy
nisisl
eraestismod
magnim am, core tatuutformning
av de
offentliga
rummen
eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od
– Stadskärnan ska ha en god tillgänglighet för alla
tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.
– Stadskärnan ska ge långsiktigt hållbara och lönsamma
Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat.
förutsättningar för utveckling och drift av olika verksamEd tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod tate
heter
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
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunalråd ansvarsområde 3
ecte vulla
amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate
mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis
TEKNISKA UTSKOTTET
dolessequat
digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis
Politisk ledningsgrupp
alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin
exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper
PROJEKTLEDNINGSGRUPPEN
sendrem volore
velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis
Tjänstemannagrupp
del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci
euguero ex
eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput
SAMORDNINGSGRUPPEN
Nyckelpersoner
från duissenis
berörda förvaltningar
veliqui
eros nonse
at. Sim dipsusto do dignim
quam quat.
La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis
augait prat. Quat.
Moloboreet, sim incilit irit
STADSBYGGNADSVISION
2.0wisim delesto
od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci
lissim nostin Stadens
utpatie dolorper autpatem
velisl iriusto exero
Förnyelse
i stadskärnan
liv och
innehåll
el eum dolor
adipit,
susto do consequ
amcons dolenim iniate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore
Förnyelse kring
Stadens hållbara
dolum quipit
landipi smodolo boreet,
cons nulpute con vel
Munksjön
kommunikationer
ea conullu ptatin veliquat.

Trygghetsprojektet 2010-2013



INTRESSENTGRUPPEN
Fastighetsägare

dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor
Bärande
idéer
sisi.
– Kärnan ska ha en långsiktigt hållbar stadsutveckling:
Tet
la consequamet
wissenim
zzril in vulput
aliquatetum
socialt,
miljömässigt
och ekonomiskt.
Barnperspektivet
velis
num
zzril
el
diam,
susto
odigna
ad
ea
conse
dolore vel
och god tillgänglighet ska särskilt beaktas
irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit
–dolor
Kärnan
ska smodignibh
utvecklas med
attraktiv
suscipi
eroen
commod
te stadsbebyggelse
magna feu feu feu
som innehåller både bostäder, service och arbetsplatser
faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh
facip
eros nos
nos autattraktivitet
aliquam nonum
–endre
För att
Kärnan
skaetfåalis
maximal
krävs aut
ett wis
adsamspel
tio odionsenim
essectem dolor
ercing
essi.stadskärmellan innehållet
i dess ing
södra
del och
nan samt med övriga stadsdelar i kommunen och med
Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit
omlandet
lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis–cilis
Stadens
och innehåll
präglasiscing
av kreativitet,
exerciliv
tionulputem
exska
eu facipis
eummod öpendre
penhet
och
tolerans
feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum
quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel
– Stadsstrukturen ska utformas med en skala som ger attulputpat,
ditoch
iureupplevelserika
ercipisis erit etue
feu och
feuisi
erosto
raktiva, cons
trygga
platser
stråk
samt
dio
exerci
tet,
vullum
venissi.
ge plats för rekreation och grönska

wissim velit
prat.för stadskärnan
Bärande
idéer
– Stadskärnan ska vara socialt, miljömässigt och ekonoDunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad
miskt hållbar
tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem
–zzrit
Stadskärnan
vara den
självklara
mötesplatsen
at lan hentska
vullum
zzriliq
uisisit nonse
erit init, och
veros
”vardagsrummet”
för allaodiat
människor
oavsett
kön, ålder
nim
dolorting enit praesto
lorem quisse
magnisim
ursprung.
skablandiam
vara tryggadion
och säker
el eller
ulla feugait
at. Den
Ut wisi
volut att
ad vistas
magnai
under
alla
tider
på
dygnet
facipsum at.

STORA REFERENSGRUPPEN
Myndigheter, organisationer, föreningar

Stadsbyggnadsvision
Agnibh
exero er sequiscil
2.0 behandlar
dolorero dolum
en radduipit
olika
aspekter
av Jönköpings
ipit ulla facipiscilla
facipitfortsatta
nulputetstadsutveckling
in utat vulla feu
utifrån
ett helhetsperspektiv.
Visionensequating
omfattar
feugiamconse
tinciliquisl eugiamcor
hela
området
runtvel
Munksjön
Vättern
och eu
exercin
ulluptate
utpatummellan
dolobore
veliquisl
E4
–
kallat
Kärnan,
och
formar
utvecklingen
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisisunder
eui
kommande
årtionden. Demagna
olika delarna
handlar
eu facincil ipsummolute
feum venim
illaore
inte
euisi.bara om den fysiska miljön, med nya bostäder
och arbetsplatser, utan också om dess skötsel,
Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero
tillgänglighet och stadens liv och innehåll. Många
odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt
olika aktörer är berörda och blir viktiga samarverit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in
betspartners i det fortsatta arbetet. Detta för att vi
vel ilisis dolutat velent adit prat.
tillsammans ska lyckas genomföra olika åtgärder
som
främjar
gynnsam
utveckling
för Jönköping.
Guercilit
accumen
nulla
feu facilla
orpero odoluptat,
conum

Inlednin g

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 facipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adigniscidui 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 gnisissim 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 dolenisis 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 mincillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci blamet, 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 deliquis 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



Rubrik
BAKGRUND OCH SYFTE.

Inlednin g

Jönköping
Agnibh
exero
är sjöarnas
er sequiscil
stad.
dolorero
Våra omgivningar
dolum duipit
kännetecknar
vår stad
på nulputet
många sätt,
sjöarna
ipit ulla facipiscilla
facipit
in utat
vulla feu
–feugiamconse
särskilt den storslagna
densequating
kuperade
tinciliquisl Vättern,
eugiamcor
terrängen,
utblickarna
och vyerna.
För att
utveckexercin ulluptate
vel utpatum
dolobore
veliquisl
eu
las
behöver
vi
ta
tillvara
stadens
unika
värden
och
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui
tillgångar
redan finns
idag, feum
både venim
fysiskt,illaore
socieu facincilsom
ipsummolute
magna
alt och kulturellt. Jönköping ska uppfattas som en
euisi.
storstad, vad gäller utbud som idrott, mötesplatIgnim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero
ser, kultur, föreningsliv, handel och kommunikatioodoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt
ner, men med en småskalighet som ger invånare
verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in
och besökare känslan av trygghet och delaktighet.
vel ilisis dolutat velent adit prat.
För att bli ”Skandinaviens mest attraktiva stadskärna
i vår
storlek”
behöver
vi också
bli merconum
öppna
Guercilit
accum
nulla feu
facilla orpero
odoluptat,
och toleranta
nya exerci
företeelser
ochautatie
idéer.volor
dolore
tin venimmot
dolortio
te tat velis
sisi.
Tet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum
Vad
trygghet?
velis är
num
zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel
Känslan
av
– att kunna,adions
vilja och
våga
vistas och
irit luptatinittrygghet
el ute tionullandit
nibh
essequat.
Elit
röra
sig
fritt
i
staden
under
dygnets
alla
timmar
är av
dolor suscipi smodignibh ero commod te magna–feu
feu feu
stor betydelse för stadens attraktionskraft och utveckling.
faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh
Trygghet upplevs olika av olika grupper och individer,
endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis
vilket behöver beaktas. Genom att möta varandra med
ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.
tolerans och respekt skapas också en trygghet. Närvaro
Vendiam
vero iodo
cons ad tatummod
mincilis
ipit
av
människor
stadsmiljön
är av betydelse
för num
tryggheten.
lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem veliscilis 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 nonsequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet



En tät stadsstruktur
wissim
velit prat. med korta kvarter ökar förutsättningarna. För att få människor att vistas i staden under dygnets
Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad
alla timmar oavsett årstid behöver olika verksamheter
tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem
och funktioner i staden blandas mer. Utökade öppettider
zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros
innebär ökade förutsättningar för närvaro och rörelse i
nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim
staden över dygnet. Det behövs också alternativa färdvägar
el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna
och transportsätt till olika målpunkter i staden – inte minst
facipsum at.
säkra skolvägar – liksom attraktiva miljöer utmed stråken.
Belysningen
är heniatue
viktig ocheugait,
ska utformas
så att miljöerna
San vel ut atin
quipis nullum
dolore
känns
trygga
att
vistas
i.
venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto
conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat
Enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU) år
lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem
2009 är majoriteten trygg men orolig över brottsligheten
vendre
tatummy
nisisl eraestismod
magnim
am, core
tatui samhället.
Undersökningen
visar att
den svenska
befolkeros
nullan
ea
consed
exer
alit
lorperci
blan
volorero
odi
ningen (16–79 år) huvudsakligen är ett tryggt folk som
tate
modolenis
nos
duis
esecte
ercillu
ptatem
velit
wisi.
liten utsträckning oroar sig för att utsättas för olika typer
av
brott.vulla
De två
grupper
somutpat
uppger
otrygghet
och aliquat.
oro
Ullaore
aliquis
cillutat
wisim
iusto dunt
i störst
utsträckning
är kvinnor vent
och utrikes
persoEd
tis ad
eugait wis nullamcon
utpatio födda
commod
tate
ner.
Otryggheten
har
också
större
konsekvenser
för
dessa
feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex
grupper,
utsträckning
väljerlorem
att anpassa
sitt ea
er iriustinsom
henti högre
iurer sim
dignim adipit
verate dio
beteende
efter
sin
otrygghet
genom
att
välja
en
annan
väg
facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in
eller vulla
att avstå
från
aktivitet.tet,
Desiscilit
upplever
också
i högre
ecte
amet,
simenzzrillaore
nons
eugue
tate
grad
att
deras
livskvalitet
påverkas
av
otrygghet
och
oro
mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis
för
brott.
Även
ålder
är
en
viktig
faktor
i
sammanhanget.
dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis
En
föreställning
är att desed
äldsta
är feummod
mest oroliga
och
alit,vanlig
consenis
nos num dolorer
eugue
dolortin
otrygga i samhället. Det stämmer till viss del – de äldsta
exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper
uppger i störst utsträckning att de inte alls går ut på grund
sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis
av otrygghet. Men det är de unga vuxna (20–34 år) som
del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci
oftast uppger att de känner sig otrygga när de vistas ute.
euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput
Det är också de yngre som mest oroar sig för att utsättas
veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim
för våldsbrott, medan de äldsta oroar sig minst. Persoquam quat.
ner som bor i villa i en liten stad eller på landsbygden
La mindre
conullaore
veliquate
et dolendi
aliquis
är
otrygga
ute sena
kvällar,gnisim
mindreenit
oroliga
att
augait
prat.
Quat.
Moloboreet,
sim
incilit
irit
wisim
delesto
utsättas för brott och upplever i lägre grad att otryggheten
od molore
dio commolor
Oleniatum
volorer
atuerci
får
några konsekvenser
försi.beteendet
eller
påverkan
på
lissim nostin utpatie
autpatem
velisl städer
iriustouppger
exero
livskvaliteten.
Boendedolorper
i flerfamiljshus
i större
oro
ochdolor
otrygghet
i ungefär
såamcons
stor utsträckning.
el eum
adipit,
susto dodubbelt
consequ
dolenim iniAlla
erfarenheter
utsatthet för
– såvälvoloreet
direktalore
som
ate vendion
vel etav
luptatumsan
ut brott
wis autem
indirekta
– är landipi
förenade
med högre
grader
otrygghet.
dolum
quipit
smodolo
boreet,
consavnulpute
con Ivel
synnerhet
utsatthet
för integritetskränkande brott,
ea
conulluegen
ptatin
veliquat.

Inlednin g

som num
Ros
misshandel,
velismohot
lortin
ocheummolore
bostadsinbrott,
commodolore
korresponderar
coreet,
med
högre
otrygghet
än
bland
dem
som
inte
utsatts.
Men
se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit,
också
indirekta
erfarenheter,
exempelvis
attvelessi.
bevittna
våld,
quis nullaor
secte
modiat nullaorem
iriure
Nos
samvarierar
med större
Även uppfattningen
augiat
nulluptate
digna otrygghet.
commodo lorero
odiatisi. Tatematt
brottsligheten
kraftigt
de senaste tre
åren,
samt
ett Et
adigna facip eaökat
faciduip
eu faccummod
dunt
incin
utat.
lågt
förtroende
för
rättsväsendet,
sammanfaller
med
större
etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait
andelar
otrygga.
vel
inismod
dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis
augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte faTrygghetsprojektet
cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignisI de bärande idéerna för stadsbyggnadsvisionen ska Jöncidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat
köping utvecklas mot tolerans, öppenhet och kreativitet.
alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim
En attraktiv stad är viktigt för ekonomiska och sociala
nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte
utvecklingsfaktorer. En stadskärna med liv och innehåll får
enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.
människor att vilja flytta och etablera sig i kärnan. StadsNibh eliqui
et nis nulla
faci tet
wis dionseq
uamcons
alissi.
kärnans
funktion
har också
förändrats
under
årtionden,
från
att vullam
främst ha
ombesörjt
människors
näring
till att
bli
Feugue
at utat
delendre
doleniscilit
wismodi
gnisisen plats
för elent
konsumtion,
ochvel
hem.
utsim
zzriure
aliquam,rekreation
core eratum
ipit Denna
ametuer
veckling
är enligt
ekonomen
Glaeser avgörande
senit
praesse
quisit,
quipsum Edward
dolessimLamconsed
mincinci
att
följa,
om
en
stad
och
region
ska
undvika
stagnation.
te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi
et,
qui ex
etue
dolortie
I denna
nya
roll
som staden behöver anpassa sig till blir en
levande
stadskärna
betydelsefull,
både veliquate
på dagen dionullut
och under
Andrem deliquisi. Amcore
feu faccum
kvällen/natten.
Det
är
av
stor
vikt
att
människor
iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esectekänner
min
sig
trygga
och
säkra
i
stadsmiljön
och
vågar
komma
och
utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor sustoutelis
ta
aktiv
del
i
stadslivet.
Med
utgångspunkt
i
att
våga,
vilja
eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore
röra
sigpraessequam
i Kärnan skaquat.
dettaDui
trygghetsprojekt
genomföras,
volent
blaoreet lam diamcon
ulpute
utformat för att öka trygghetskänslan i Kärnan och skapa
core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor
största möjliga rörelsefrihet åt alla i det offentliga rummet
autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue
med fokus på en levande och vital kärna.
er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.
Utredningar och erfarenheter pekar på en del paradoxala
Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at.
saker vad det gäller upplevelser av en trygg stadsmiljö.
Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore
Som nämndes tidigare är en stadsmiljö som upplevs trygg
magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl
befolkad och väl upplyst på kvällen, omsorgsfullt formad
ullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent
och vårdad. Detta är kvaliteter som kännetecknar de
amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet
centrala stråken i Jönköping med bostäder, butiker och
prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna
nöjesliv. Trots detta visar polisens statistik att det är här
feu
diam aciliqu
ectem
ting essequat
somfaccum
flest våldsbrott
sker.issequi
Dessa är
oftaiustie
relaterade
till nöjesla
ad
ting
ercil
eugiam,
vel
ut
ut
vullan
vel
del
ullaoreet
och krogliv och statistiken visar att det vanligaste offret
acillam
blaman
facilmen
ut praesequisit
verosto
för våldconsequ
utomhusametuerci
är en yngre
det är kvinnor
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 dolenisis 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.
Hentärvulluptat
eugait Av
veliquatisl
som
mest otrygga.
detta läriusto
vi osscommolestie
att man får minskilja
cillut
et
iriurem
do
od
dolendrem
dit,
veliqui
psusto
odio
på brottsstatistisk och upplevd trygghet. Det våld som
do
dit
ad
te
dunt
ad
molore
dolorem
iliquismolor
susci
blaförekommer kvälls- och nattetid i samband med nöjes- och
met,
conse
corerosto
od
tate
dolore
dolore
mod
tat,
quatue
restaurangliv är svår att påverka genom förändringar i
dunt vel incilit
nullam,går
quam,
consed
te feugait
zzril
stadsmiljön,
däremot
känslan
av trygghet
attnum
förändra
inis
num
veliqui
ssisit
inim
iustrud
deliquamet
vulput
ing
genom förbättringar av den fysiska miljön. Att stadsmiljön
eum
irit
aut
lutpat.
upplevs som trygg är naturligtvis av stor vikt för ett öppet
och
samhälle
vilket
nämns
i arbetets
målsättIduntdemokratiskt
accum zzriure
raesequi
blaore
eugait
vullaorpero
ning.
Det
finns
också
fog
för
att
oprovocerat
och
sexuellt
odiat alit nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu
våld
skerdolorper
på platseriuscipsustie
utan insynminiam,
i stadskärnans
De
feu feuis
vero experiferi.
endio deallra
flesta
känslor
av
otrygghet
är
kopplade
till
upplevelliquis ea faccum dolenis molorem ilis endipsustie euguero
sen
av stadsmiljön
i mörker.
På våra
breddgrader
dolestie
ercillu ptationsed
magna
feu nordliga
feuguer iuscipsusto
inträffar
detta
vintertid
mellan
kl
16.00–8.00,
alltså under
consequi blandit nulla commy nos exer il dolortisi.
större delen av dygnet. Arbetet i analysen av den fysiska
Ostrud
dip eai atiniat.
Dunt
dionsent
tatei stora
con utat
miljön itie
Kärnan
Jönköping
inriktar
sig lore
därför
delar
exercip
et
dunt
velit
ing
er
suscidunt
ea
feu
feummy
niat.
på upplevelsen av stadsmiljön kvällstid. Analysen fokuserar
Im viktiga
dolore core
veloch
dolore
et men
ecte det
tat. är
Quam
vullum viktigt
zzriusci
på
platser
stråk
naturligtvis
bla
adit
praestrud
dipisi
tionulla
con
henisit
la
facipis
ex nå
att alla bebyggda miljöer är trygga då man måste kunna
eratum
iure
molum
iure
dolore
dolendre
consequisi
tio
fram till bebyggelsens entréer på ett tryggt sätt.
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in



Rubrik

Inlednin g

Handlingsplan
försequiscil
samverkan
mellan dolum
polis – duipit
kommun
Agnibh
exero er
dolorero
Trygghetsåtgärder
för
Jönköpings
Kärna
är
kopplad
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vullatillfeu
handlingsplanen för
samverkan
mellan polis
– kommun.
feugiamconse
tinciliquisl
eugiamcor
sequating

exercin
vel utpatum
dolobore veliquisl
I januar iulluptate
2008 presenterade
Rikspolisstyrelsen
en hand-eu
feugiatio
dunt Samverkan
lorpero cortinciduis
nissequisis
eui
lingsplan kallad
polis och kommun
– för en
eu
facincil
ipsummolute
magna
feum
venim
illaore
lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Handlingseuisi.
planen är beslutad av Rikspolischefen och ska användas
som
försiatt
polisverksamheten
långsiktigt
Ignimstöd
volor
tieden
vel lokala
ea feuisis
et laorperosto odolorero
ska kunna vero
utvecklas
i landets
samtliga
Detta
odoleniat,
commy
nim iustrud
entkommuner.
volore feu facidunt
ska
ske
genom
att
en
gemensam
lokal
problembild
tillska-in
verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor
pas,
i
syfte
att
stödja
ett
effektivare
gemensamt
arbete
för
vel ilisis dolutat velent adit prat.
ökad trygghet och minskad brottslighet. I april 2009 träffaGuercilit
accum nulla feumellan
facilla Jönköpings
orpero odoluptat,
conum
des en överenskommelse
kommun
och
dolore
tin
venim
dolortio
exerci
te
tat
velis
autatie
volor
Polismyndigheten i Jönköpings län om sådant samarbete.
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 veliscilis 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
Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppna jämförelOmmy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat
ser av trygghet och säkerhet visar att stöld och tillgreppsnon hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at
brotten är fler än i jämförbara kommuner och fler än vad
exer il delis nos estrud delendrero exerit volorer aestis
kommunen borde ha utifrån de lokala förhållandena.
nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat.
Stölder av gods, bostadsinbrott och airbagsstölder har ökat
Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut
de senaste åren i kommunen. Delar av stöldverksamheten
adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros nonär organiserad. Samma rapport visar att våldsbrotten är
sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet



färre änvelit
wissim
i jämförbara
prat.
kommuner och att de är färre än
vad som borde vara fallet med hänsyn till lokala förhålDunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad
landen. Nationella studier visar att anmälda våldsbrott
tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem
i nära relation, främst mot kvinnor, är kraftigt underzzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros
representerade i statistiken. Skadegörelsebrotten kostar
nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim
samhället många miljoner varje år. Enbart för kommunen
el ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna
uppgår kostnaderna till flera miljoner. I en tid av satsning
facipsum at.
på stadsmiljön är det viktigt att den fysiska utformningen
inte
präglas
av heniatue
klotter och
skadegörelse.
Det viktigt
San vel
ut atin
eugait,
quipis nullum
doloreför den
upplevda
tryggheten
med
god
belysning
och
en
hel nosto
och ren
venis exero core dipit acilluptatum ero consent am
miljö. Arbetet
att dolese
förhindra
rekrytering
av unga
till
conullam
zzrit,med
volore
volum
del delesed
tat, quat
kriminalitet
har varit
ett av
Lokala
brottsförebyggande
lamconu
llandre
dolorer
cidunt
praessecte
deliquat, corem
rådets
viktigaste
områden. magnim
Omvärldsanalys
vendre(LBRÅ)
tatummy
nisisl eraestismod
am, corevisar
tatuatt
gängbildning
och
gängproblematik
har
kommit
i fokus
eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero
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vanor hos barn och unga. 19,5 % av studiens 2236 högGait lum
velgymnasieungdomar
ullaoreet pratinissed
te modolesequis
at.ofta
stadieoch
svarar
att de ganska
Obor
sum
diam
dolor
sequisl
et
vulpute
mod
euisi.
Ore
eller alltid är rädda att befinna sig i Jönköpings centrum
magnissim velestrud
dolor19.
at Av
dolorti
niamcom
modipisl
helgkvällar
efter klockan
flickorna
känner
sig 28%
alltid
eller
ganska
rädda
i Jönköpings
centrum.
ullandr
erciduis
doofta
odion
veniam
iurerat vel
dolortinSamma
hent
siffra
för
pojkar
är
11,5%.
amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet
prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna
Nattvandringar
Röda
korset
feu faccum diam av
aciliqu
issequi
ectem iustie ting essequat
Samarbetet
mellan
Röda
korset
Trygghetsprojektet
la ad ting ercil eugiam, vel ut ut och
vullan
vel del ullaoreet
startades
officiellt
i
samband
med
den
presskonferens
som
acillam consequ ametuerci bla facil ut praesequisit
verosto
skedde
i
Rådhuset
den
25/1
2010.
Projektet
uppmärksamdolorero duisi.

mades
på ett tydligt sätt, bl a genom reportage i olika
Underrubrik
TV-och
radiokanaler,
i dagspress.
Information
spreds
Hendigna
cor ilismod samt
oloreros
nullaoreet,
consed dolesed
också
på olika
sätt
tilladandra
samhällsfunktioner,
SOS
modolorper
sum
alis
dolessed
tet nonsequisim tex.
numsan
Alarm,
polisen, räddningstjänsten,
ambulans
henit, quametue
min henim dit aliqui
tat. Corsamt
sum sociestrud
altjänstens
Detconsectet
delades också
ut ett
stort
antal
magna corefältgrupp.
magnibh ea
dolorem
nibh
erostis
informationsbroschyrer
och
visitkort.
Den
första
nattvanddolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od
ringen
ägde rum
29-30/1.
essed dolore
feumhelgen
deliquipsum
veliquis nulputatum aut
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor
Ett flertal utbildningar och informationer har kontinuerligt
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accum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna
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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 färdigbehandlats 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

CEMR
Jönköpings kommun har även genom undertecknandet avCEMR deklarationen, europeisk deklaration om jämställdhet på lokal och regional nivå, tagit ställning för att jämställdhetsprincipen 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 tätortsmiljö 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 planeringsoch 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.

aktiv tid. Ytterligare tid har lagts på förberedelser och efterarbete. 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.
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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.

Viktiga frågeställningar
Kvinnors, barn och ungdomars rätt till det offentliga rummet är av särskild vikt att arbeta för. Hur kan trygghetsupplevelsen 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 Munksjön? Hur utformar vi den fysiska miljön på bästa tänkbara
sätt för att få människor att känna sig trygga i staden under 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 Jönköping City AB, Jönköpings länstrafik, fastighetsägare och de
övriga grupperna som arbetar med att genomföra Stadsbyggnadsvision 2.0 Arbetsgruppen har utformat åtgärdsprogrammet 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 samhällsbyggnadsstrategen, stadsbyggnadsvisionens ledningsgrupp och tekniska utskottet.
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ero consent am nosto
conullam
zzrit,
volore
dolese
volum
del delesed tat, quat
• Mäns våld mot kvinnor
lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem
• Åtgärder mot klotter
vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatueros
nullan ea consed KRING
exer alitUNGDOMSVÅLD
lorperci blan volorero od
ATTITYDSFRÅGOR
tate
modolenis
nos
duis
esecte
ercillu
ptatem velitsåwisi.
När det gäller ungdomsbrottslighet i allmänhet,
får

alit,
consenis
num dolorer
sedkring
eugueungdomsvåld
feummod dolortin
Därför
ska ettnos
attitydsarbete
ske
och
exerostie coreMålgruppen
molore doloräralisciniam,
et lorper
jämställdhet.
ungdomarquip
i åldrarna
13-20
sendrem
volore velesti
aliquislbelysande
ullaor at, teaterföcommy nis
år.
Attitydsarbetet
skerscidunt
främst genom
del ulpute tat,med
se molenit
ilit, volorero
dolobor
reställningar
efterföljande
diskussioner.
Förauguercinci
att detta
arbete
ska
resultat,
så är det
euguero
exge
euönskvärt
feu faccum
ipis esequat
acilnödvändigt
ut lum dit att
vulput
skolorna
är nonse
engagerade.
Skolans
personal
kommer
att stötveliqui eros
duissenis
at. Sim
dipsusto
do dignim
tas ochquat.
uppmanas att arbeta parallellt med dessa frågor,
quam
genom exempelvis värderingsövningar, gruppdiskussioner
La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis
samt temadagar kring våldsfrågor.
augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto
Föreställningen heter ”Som glöd under snö” och belyser bl a
od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci
frågorna: Vem är offer? Är våld och aggressivitet en del av
lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero
mansrollen? Föds våld ur makt eller vanmakt?
el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim iniMålsättningen
attitydsarbetet
är att
det på
sikt ska
ate vendion velmed
et luptatumsan
ut wis
autem
voloreet
lore
påverka
ungdomars
beteende
och
att
detta
i
sin
tur ska
dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute
con vel
generera
ettptatin
lugnare
och tryggare centrum.
ea conullu
veliquat.

Inlednin g

Tidplan
ansvar:lortin eummolore commodolore coreet,
Ros num&velismo
Teaterföreställningar
kring temat
och våldets
orsaker
se feuguer iriusci lisciliquat.
Duisivåld
blandrem
numsandit,
kommer
att visas
elever
i åk 8 under
projekttiden.
quis
nullaor
secte för
modiat
nullaorem
iriure
velessi. Nos
augiat
nulluptate
digna commodo
lorero odiatisi. Tatem
Ansvarig
för genomförandet
är säkerhetssamordnaren,
adigna
facip med
ea faciduip
eu barnomsorgsförvaltningen.
faccummod dunt incin utat. Et
tillsammans
Skol-och
etuercipit
volent
in
heniamcommy
nibh ea consequis augait
Målsättningen är att Skol- och barnomsorgsförvaltningen
vel
inismod
dolortisl
dolorem
velit
landip
feugiamet wis
ska arbeta vidare med attitydsfrågor
kringeu
ungdomsvåld
augiam
niam iriure min utslut.
nonum vendreet nibh ecte faefter
Trygghetsprojektets
cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignisMASSMEDIAS
VIDdion
NYHETSRAPPORTERING
cidui et do od tieANSVAR
vulluptatue
ver sent lor at irit prat
Massmedia
hur invånarna
staden
och
alismoluptatpåverkar
amconsectet
vulputpat.uppfattar
Cum autat,
sequisim
hur amcon
trygg den
är. Det
därför viktigt
att tation
arbetavelesecte
aktivt med
nos
utpat
pratär
adionulput
ad ecte
massmedias
roll:
”Vilket
ansvar
har massmedia
vid rapporenim
iurer am,
venim
zzriust
incinibh
eu faciduisi.
tering av våldssituationer?”, ”Hur påverkas vi av medias
Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi.
rapportering?”, ”Hur ska jag kritiskt granska en nyhet?”
Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisisosv. Även inom detta område så kommer föreläsare att
sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer
anlitas, bl a Simon Lindgren, som är verksam vid Umeå
senit
praesseFrågeställningarna
quisit, quipsum dolessim
Universitet.
kommeramconsed
sedan attmincinci
diskutete
magnisc
iliquam,
commy
nim
nostrud
dipit
ing
essequi
ras vidare i mindre grupper på respektive skola.
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.

Målgrupp
är ungdomar i gymnasieåldern samt vuxna.
Underrubrik
Föreläsningarna
kommer
att genomföras
stadsbyggHendigna cor ilismod
oloreros
nullaoreet,inom
consed
dolesed
nadsvisionens
Jönköping
Open-program
2010. Syftet
med
modolorper sum
alis ad dolessed
tet nonsequisim
numsan
föreläsningarna
atthenim
få åhörarna
att tat.
läraCor
sig att
henit,
quametue är
min
dit aliqui
sumkritiskt
estrud
granskacore
nyheter
och information,
med nibh
detta erostis
som
magna
magnibh
ea consectet och
dolorem
grund
bilda
sig
en
realistisk
bild
av
vad
som
händer
och
dolore magnim nummy nons nim zzrillu ptatue dio od
sker i dolore
bl a stadskärnan.
essed
feum deliquipsum veliquis nulputatum aut
ulluptatue doloborero odolortie dunt lam numsan volobor
Tidplan
& ansvar:
sectem dolobore
dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput
Två
föreläsningar
med veniamc
efterföljande
diskussion
planeras
nit del ulla cons acipit
onulla
facipis alit
veliquam
till
hösten
2010
(inom
Jönköping
Open).
Till
våren
2011
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum
quat.
planeras
en
föreläsning
och
diskussion/workshop.
FortsätUt wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor
ter
sedan
under
projekttiden.
accum
exerat
ullut
adit ex elenis eu facip ent duisse magna
feugait praesendre
faccum illuptat
augait ullandreet doleAnsvarig
för genomförandet
är säkerhetssamordnaren
nisis
et
in
vullamet
lutet
atio
odit
adigna
conulla ndrero od
tillsammans med Skol- och barnomsorgsförvaltningen.
do
etue
tatinis
nos
deliqui
smodip
eril
in
volore
tet volorem
Målsättningen är att Skol- och barnomsorgsförvaltningen
dionsectet
lorerci
exero
od
mincil
inibh
esent
veraestio
ska arbeta vidare med frågan efter Trygghetsprojektets slut.
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit
inim ipsusci liquat.
Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie mincillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci blamet, 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 deliquis 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

Inlednin g

HOT OCH
VÅLD
INTERNET
Agnibh
exero
erPÅ
sequiscil
dolorero dolum duipit
”Nätmobbning”
är
i
dag
ett
växande
problem
många
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet
in utatoch
vulla
feu
ungdomar har idag
inte någoneugiamcor
större insiktsequating
i vilka faror
feugiamconse
tinciliquisl
som finnsulluptate
på nätet. Ämnen
som ”Hot
och våldveliquisl
på inter- eu
exercin
vel utpatum
dolobore
net”,
samt
”Vett
och
etikett
på
internet”
är
därför
också
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis
eui
viktiga
att
arbeta
med
inom
Trygghetsprojektet.
Ämnet
är
eu facincil ipsummolute magna feum venim illaore
även angeläget att arbeta med sett ur ett jämställdhetspereuisi.
spektiv. Andelen unga kvinnor som hotas och trakasseras
Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero
av män på internet har ökat under de senaste åren. Målodoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt
sättningen är att på ett pedagogiskt bra sätt lära ungdoverit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in
mar hur de ska bete sig när de kommunicerar på internet.
vel
adit prat.
Omilisis
dettadolutat
uppnåsvelent
så kommer
förhoppningsvis även deras
agerande
när
de
befinner
sig
i
stadskärnan
att påverkas
i
Guercilit accum nulla feu facilla
orpero odoluptat,
conum
positiv
riktning.
I
detta
arbete
kommer
lämpliga
föreläsare
dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor
att anlitas.
sisi.
Tet
la consequamet
Tidplan
& ansvar: wissenim zzril in vulput aliquatetum
velis
num
zzril el diam,
susto odigna diskussion
ad ea conseplaneras
dolore vel
Två föreläsningar
med efterföljande
till
irit luptatinit
el ute tionullandit
adionsDessutom
nibh essequat.
Elit
hösten
2010 (inom
Jönköping Open).
planeras
dolor
suscipi
erovåren
commod
te magna
feu feu feu
ytterligare
en smodignibh
föreläsning till
2011.
Löper sedan
faccum
vulla
accummy
nullutpat.
Ed
magna
feummy
nibh
vidare under hela projekttiden. Ansvarig för genomföranendre
eros nos et alis nostillsammans
aut aliquammed
nonum
det
är facip
säkerhetssamordnaren
Skol-aut
ochwis
ad tio odionsenim essectem Målsättningen
dolor ing ercingäressi.
barnomsorgsförvaltningen.
att Skol- och
barnomsorgsförvaltningen
arbeta vidare
med
frågan
Vendiam vero odo cons ad ska
tatummod
mincilis
num
ipit
efter Trygghetsprojektets slut.
lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem veliscilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre
MÖTEN MED OLIKA AKTÖRER
feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum
Dialog med många berörda aktörer är viktigt för att få
quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel
en helhetssyn och samverkan kring trygghetsfrågorna i
ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto
staden. Möten med aktörer för olika målgrupper har och
dio exerci tet, vullum venissi.
kommer kontinuerligt att genomföras under arbetets gång.
Avsikten med dessa möten är att fånga upp olika aktörers
Underrubrik
syn på trygghet. Det kan tex. gälla olika kvinnogrupper,
Ommy nummolor iriurercil dolore molese eugiat. Ut luptat
Kvinnojouren, barn-och ungdomsgrupper, handikapporganon
hent ing
entSyftet
vel utmed
velitmötena
ipit enim
at
nisationer
mm.
är zzriuscin
att de skavelenit
generera
exer
il
delis
nos
estrud
delendrero
exerit
volorer
aestis
konkreta ideèr, tips och lösningar som på lämpligt sätt kan
nullumsandre
consenim
deliquatue
modigna
vidarebefordras
till aktörer
som arbetar
medadionsequat.
trygghetsInibh
eu
facillan
volent
et,
sequiscip
ex
ex
et,
vero
del ut
och säkerhetsfrågor.
adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros nonsequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet
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wissim velit
prat.
Tidplan
& ansvar:
Olika möten kommer att ske kontinuerligt under TryggDunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad
hetsprojektets genomförande 2010-2012. Ansvarig för
tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem
genomförandet är säkerhetssamordnaren som kommer att
zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros
bjuda in berörda personer/grupper till samtal.
nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim
el
ulla feugait at. Ut wisi blandiam adion volut ad magna
TRYGGHETSVANDRINGAR
facipsum
at.
Trygghetsvandringar
har genomförts med olika målgrupper.
medeugait,
tillkommande
målgrupper
San Nya
vel utvandringar
atin heniatue
quipis nullum
dolore
kommer
att
genomföras
under
projekttiden.
Syftet
att
venis exero core dipit acilluptatum ero consent am är
nosto
få
ta
del
av
olika
gruppers
syn
på
trygghet
och
säkerhet.
conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat
Synpunkterna
sammanställs
därefter
och delges
berörda
lamconu
llandre
dolorer cidunt
praessecte
deliquat,
corem
förvaltning.
vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatueros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od
Tidplan & ansvar:
tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.
Trygghetsvandringar kommer att ske kontinuerligt under
Ullaore vulla aliquis genomförande
cillutat utpat wisim
iusto dunt
aliquat.
Trygghetsprojektets
2010-2012.
Ansvarig
Ed
tis
ad
eugait
wis
nullamcon
vent
utpatio
commod
tate
för genomförandet är säkerhetssamordnaren tillsammans
feu feugait
niam, susciduntRådet.
autpat ut la aliquate ex
med
Lokalapratet
Brottsförebyggande
er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea
NATTVANDRINGAR
facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in
Röda
Korset
i Jönköping
genomför
med stöd
stadsecte vulla
amet,
sim zzrillaore
tet, siscilit
nonsfrån
eugue
tate
byggnadsvisionen
under
perioden
2010-2012,
ett
projekt
mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis
där
syftet bl digna
a är att
öka trygghetskänslan
i stadskärnan.
dolessequat
feugait
lumsandigna feugait
nim zzrilisis
Nattvandring
mednum
uniformerad
personal
sker i första
hand
alit, consenis nos
dolorer sed
eugue feummod
dolortin
iexerostie
sambandcore
medmolore
lönehelger.
Huvudaktörer
är
Jönköpings
dolor alisciniam, quip et lorper
Kommun
och Röda
Korset.
Nattvandringarna
följs
upp, bl
sendrem volore
velesti
scidunt
aliquisl ullaor at,
commy
nisa
medulpute
hjälp av
till kommunens
säkerhetsdel
tat,uppdragsrapporter
se molenit ilit, volorero
dolobor auguercinci
samordnare
som
redovisas
för
stadsbyggnadsvisionens
euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput
ledningsgrupp
och duissenis
lokala brottsförebyggande
rådet.
veliqui eros nonse
at. Sim dipsusto do
dignim
quam quat.
Tidplan & ansvar:
La
conullaore veliquate
dolendi
gnisim
enit aliquis
Nattvandringarna
sker ietsteg
ett under
2010-2011.
Därefaugait
prat.
Quat.
Moloboreet,
sim
incilit
irit wisim
delesto
ter sker en utvärdering och vid positivt resultat
fortlöper
od molore dio commolor
si. Oleniatum
atuerci
nattvandringarna
t.o.m. 2012.
Ansvarigvolorer
för genomförlissim är
nostin
utpatie dolorper autpatem
velislmed
iriusto
exero
andet
säkerhetssamordnaren
tillsammans
Röda
el
eum
dolor
adipit,
susto
do
consequ
amcons
dolenim
inikorset.
ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore
dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel
ea conullu ptatin veliquat.

Inlednin g

Ros num velismo
lortin
eummoloreRUMMET
commodolore coreet,
TRYGGHET
I DET
OFFENTLIGA
Föreläsningar
planeras,
där
stadsplanerare,
se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandremmark-och
numsandit,
fastighetsägare,
exploatörer,
entreprenörer,
konsulter
quis nullaor secte
modiat nullaorem
iriure velessi.
Nosmfl.
uppmuntras
att tänka
trygghetsaspekten
vid allTatem
planeaugiat
nulluptate
dignapåcommodo
lorero odiatisi.
ring
och
byggande
av
offentliga
miljöer.
Här
är
jämställdadigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et
hetsperspektivet
viktig del.
etuercipit volent en
in heniamcommy
nibh ea consequis augait
vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis
Tidplan & ansvar:
augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte faTvå föreläsningar per år under projekttidens gång, bl a i
cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignissamband med Jönköping Open.
cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat
Ansvarig
för genomförandet
är säkerhetssamordnaren
alismoluptat
amconsectet vulputpat.
Cum autat, sequisim
tillsammans
med prat
samhällsbyggnadsstrategen.
nos amcon utpat
adionulput ad ecte tation velesecte
enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.
MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
Nibh
eliquiangelägen
et nis nulla
faciärtet
wis dionseq
En annan
fråga
mäns
våld motuamcons
kvinnor alissi.
samt
Feugue
vullam
at
utat
delendre
doleniscilit
wismodi
gnisishur rättsväsendet arbetar med dessa frågor. Målsättningen
sim
zzriure
elent
aliquam,påcore
eratum
vel ipit
ametuer
är att
genom
fokusering
nämnda
frågor
kunna
påverka
senit
praesse
quisit,
quipsum
dolessim
amconsed
mincinci
mäns och kvinnors syn på trygghet och jämställdhet.
Som
te magnisci iliquam,
commy bl
nim
nostrud dipit ing
föreläsare
ämnet kommer
a representanter
frånessequi
rättsväet,
qui att
ex etue
dolortie
sendet
engageras.
Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut
Tidplan & ansvar:
iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min
Två föreläsningar per år under projekttidens gång, bl a i
utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis
samband med Jönköping Open.
eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore
Ansvarig
för genomförandet
säkerhetssamordnaren
volent praessequam
quat. Duiärblaoreet
lam diamcon ulpute
tillsammans
med
samhällsbyggnadsstrategen.
core tio eu feugiam, sis et prat aci blam eugait ilisl dolor
autem quam eleniam eliquat aut praestrud duis adit atue
ÅTGÄRDER MOT KLOTTER
er sustie dolorer sim in henisl ulputat numsan henibh elessi.
Klotter i den offentliga miljön i staden påverkar starkt hur
Gait
lum vel
ullaoreet
pratinissed
te modolesequis
at.i takt
invånarna
upplever
staden.
Otrygghetskänslan
ökar
Obor
sum
diam
dolor
sequisl
et
vulpute
mod
euisi.
Ore
med mängden klotter. Det är därför angeläget att motverka
magnissim
dolortisåniamcom
modipisl
klotter.
Ett velestrud
sätt är attdolor
saneraatklotter
snart som
möjligt.
ullandr
erciduis
do odion
veniam iurerat
vel dolortin
hent
Drift
och
underhåll
av de offentliga
miljöerna
är därför
amet
luptatum
duisim et lobor
at, velis nullum
vullamet
en
viktig
trygghetsåtgärd.
En arbetsgrupp
har bildats
med
målsättningen
minskamincidunt
skadegörelsen
ochero
därigenom
prat nonsenim att
velessecte
praessi
od magna
reducera
saneringskostnader
mm.
Olika
åtgärder
komfeu faccum
diam aciliqu issequi
ectem
iustie
ting essequat
mer
att
sättas
in,
för
att
minska
det
klotter
som
utförs
la ad ting ercil eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreetpå
byggnader,
murarametuerci
mm.
acillam
consequ
bla facil ut praesequisit verosto
dolorero duisi.

Under
ett antal månader varje år ska extra snabb sanering
Underrubrik
utföras,
tiden
upptäckt
klotter
till att sanering
utförs
Hendigna
cor från
ilismod
oloreros
nullaoreet,
consed dolesed
ska
minimeras.
rapportering
av klotternumsan
ske
modolorper
sumVidare
alis adska
dolessed
tet nonsequisim
direkt
till en namngiven
polis.
att
henit, quametue
min henim
ditÅtgärden
aliqui tat.kan
Cormedföra
sum estrud
sanering
kanmagnibh
utföras snabbare
än normalt.
har
magna core
ea consectet
dolorem Slutligen
nibh erostis
gruppen
fått i uppgift
attnons
arbeta
en ptatue
modell,dio
därod
aktiva
dolore magnim
nummy
nimfram
zzrillu
klottrare
kontaktas
personligen.veliquis
Enligt uppgift
så utförs
essed dolore
feum deliquipsum
nulputatum
aut
mestadels
allt klotterodolortie
idag av en
relativt
liten grupp
ulluptatue av
doloborero
dunt
lam numsan
volobor
ungdomar,
där merparten
kända.
dettazzriuscil
arbete ska
även
sectem dolobore
dunt duntäram
dolorI sum
ulput
föräldrarna
till
berörda
ungdomar
engageras.
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat.
Denna åtgärd stämmer även överens med målet att
Ut wiscil eraessim adigna faccum dolore magna atie cor
”Minska skadegörelse, klotter och anlagd brand” i handaccum exerat ullut adit ex elenis eu facip ent duisse magna
lingsplanen mellan polis-kommun 2010. Antal anmälda
feugait praesendre faccum illuptat augait ullandreet doleskadegörelsebrott var 1963 anmälningar under år 2009
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od
och detta ska minskas.
do etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem
dionsectet
exero od mincil inibh esent veraestio
Tidplan & lorerci
ansvar:
dunt ipit
aliscilit
ut 2010-maj
et prat, commy
luptatuerokommer
et venit
Etapp
1 under
maj
2011. nit
Uppföljning
inim
ipsusci
liquat.
att ske efter etapp ett, bl a genom att studera skadekostnader
och polisanmälningar.
Målsättningen
är att det
Hent vulluptat
eugait veliquatisl
iusto commolestie
minsedan
ska
fortsätta
under
hela
projekttiden.
Ansvarig
för
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio
genomförandet
är
säkerhetssamordnaren
tillsammans
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor suscimed
blaklottergruppen.
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 deliquis 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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Enligt den
Agnibh
exero
Nationella
er sequiscil
TrygghetsUndersökningen
dolorero dolum duipit
(NTU)
2009 är 20
% otrygga
i den
offentliga
ipit ullafrån
facipiscilla
facipit
nulputet
in utat
vulla feu
miljön
i Jönköping.
Fler människor
vilja och
feugiamconse
tinciliquisl
eugiamcorska
sequating
våga
vistas
utomhus
i området
under dygnets
exercin
ulluptate
vel utpatum
dolobore
veliquislalla
eu
timmar.
Därför
har
en
analys
av
stadens
fysiska
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui
miljö
(”Trygghetsanalys
den fysiska
miljönillaore
mars
eu facincil
ipsummolute av
magna
feum venim
2010”) genomförts för att ringa in de problem som
euisi.
finns idag och se vilka särskilda områden och
Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero
åtgärder som ska prioriteras.

wissim velit prat.och trånga stadsrum
Oöverskådliga
T ex stråk, där man känner sig instängd, trånga tunnlar elDunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad
ler broar eller oöverskådliga platser. I analysen har otrygga
tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem
busshållplatser uppmärksammats.
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.

Guercilit
orpero
conum
O T R Yaccum
G G Hnulla
E T feu
I Sfacilla
TA D S
M I L odoluptat,
JÖN.
dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor
sisi.
Stadsbyggnadsstruktur

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 tatueros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od
tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

Olika stadsbyggnadsstrukturer innebär olika rörelsemönsTet la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum
ter och organisation av verksamheter. Kvalitéen i olika
velis num zzril el diam, susto odigna ad ea conse dolore vel
strukturer är en omdiskuterad och komplicerad fråga. Men
irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit
i stora drag visar forskning att en ”traditionell gatustrukdolor suscipi smodignibh ero commod te magna feu feu feu
tur” med korsande gator och stråk och blandade verksamfaccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh
heter ger förutsättningar för en tryggare miljö än ”moderendre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis
na” miljöer som är segregerade vad det gäller verksamheter
ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.
och rörelser. Jämför Jönköpings äldre delar med mer
Vendiam vero
odo
cons ad
tatummod
num ipit
förortslika
delar
byggda
under
60-och mincilis
70-tal. Andra
brister
ilutpatue
strukturen
kanfaci
åsamkas
avdolesto
barriärer,
så att dolorem
hela stråk
blir
digna
et lorem
corpero
velisinstängda
isolerade ex
utan
stråk.
cilis exercioch
tionulputem
eukorsande
facipis iscing
eummod endre
feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum
Glest
befolkade
platser
stråk
quis nim
dignis euip
et lor eller
ametum
velesto enibh ecte vel
Platser
och
stråk
kan
bli
avfolkade
delar
av erosto
dygnet.
ulputpat, cons dit iure ercipisis erit under
etue feu
feuisi
Detta
kan tet,
berovullum
på att venissi.
olika aktiviteter är verksamma under
dio exerci
olika delar av dygnet. Det kan också bero på en stadsstruktur
(se ovan) som inte är tydlig och sprider rörelserna
Underrubrik
och
aktiviteterna
stadsmiljön.
En annan
kan
Ommy nummolori iriurercil
dolore
moleseorsak
eugiat.
Utvara
luptat
för
gles
bebyggelse,
dvs.
för
låg
exploateringsgrad,
vilket
non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at i
sin
skapar
storadelendrero
avstånd mellan
exertur
il delis
nosför
estrud
exeritstadens
volorerverksamheaestis
ter. Det är därför gynnsamt med en tät stadsstruktur med
nullumsandre consenim deliquatue modigna adionsequat.
blandade verksamheter. Alltså en miljö som innehåller både
Inibh eu facillan volent et, sequiscip ex ex et, vero del ut
bostäder och olika verksamheter och som pågår vid olika
adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros nontider av dygnet.
sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet

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
Exempel
dålig kontakt
mellan
byggnader
gaturum.
mod euislpå
iureetum
velenisis
num inis
nummyoch
nonsequis
dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis
alit,
nos
num dolorer
sed eugue
feummod dolortin
Dåligconsenis
kontakt
mellan
byggnader
och gaturum
exerostie
core tmolore
dolor
alisciniam,
quipinte
et lorper
Det
kan gälla
ex höga
socklar,
att entréer
är belägna
sendrem
volore
velesti
scidunt
aliquisl
ullaor at,
commy nis
mot
gatan,
baksidor
mot
gata eller
olämpliga
verksamheter
del
ulpute
tat,
se
molenit
ilit,
volorero
dolobor
auguercinci
i gatuplanet.
euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput
Mörka
platser
och
stråk, dålig
belysning
veliqui eros
nonse
duissenis
at. Sim
dipsusto do dignim
Både
ljusets färg och belysningens kvaliquambelysningsstyrka,
quat.
tet påverkar känslan av trygghet. Det är viktigt att stadsLa conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis
rummets väggar känns belysta och inte enbart markytan.
augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto
Stadens belysning måste formas stadsmässigt och inte ha
od
molore dio commolor
Oleniatum
volorerskapar
atuerciövertrafikledskaraktär.
En välsi.
utformad
belysning
lissim
nostin
utpatie
dolorper
autpatem
velisl
iriusto
exero
skådlighet och tydliggör hela stadsstrukturen. Att belysa
el
eum
dolor
adipit,
susto
do
consequ
amcons
dolenim
inistadsmiljöns fonder och målpunkter genom fasadbelysning,
ate
vendion vel et luptatumsan
ut wis
autem voloreet
lore
vegetation/trädbelysning
eller god
allmänbelysning
skapar
dolum
quipit
landipi
smodolo
boreet,
cons
nulpute
con
vel
en översiktlig och trygg miljö.
ea conullu ptatin veliquat.

odoleniat, vero commy nim iustrud ent volore feu facidunt
verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in
velEilisis
dolutat
aditSprat.
XEM
P E L velent
SOM
KAPAR
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Inlednin g

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 facipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adigniscidui 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 gnisissim 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 dolenisis 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 mincillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci blamet, 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 deliquis 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

Tunnel under Jordbrovägen som saknar belysning.
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Växtlighet
Felaktigt formad växtlighet skapar oöverskådlighet och
bidrar till mörka, otrygga platser med dålig insyn. Rätt utformad växtlighet bidrar i stället med struktur och skapar
en trivsam och öppen stadsmiljö.

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.

Klotter kan medverka till en otrygg miljö.

Busshållplats som har dålig insyn.

Trygghetsanalys av den fysiska miljön
Som en grund för de fysiska åtgärderna i trygghetsprojektet
har en analys av den fysiska miljön i Kärnan gjorts. Analysen har delats in i tre arbetsområden enligt karta på nästa
sida.

Underhåll & skötsel
Det är viktigt att vår miljö är formad med omsorg, ambition 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 underhåll bidrar till en känsla av otrygghet. Belysningen ska ha
ljuskällor av rätt kvalitet och det är viktigt att dessa inte

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 energieffektiv så att det inte uppstår konflikt mellan miljötänkande 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.
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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.

19

ÄRDER
G
T
Å
H
C
O
BRISTER

Rubrik

VÄSTER.

Inlednin g
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 Brahegymnasiet har samma typ av problem. Gång- och cykelAgnibh exero er sequiscil dolorero dolum duipit
stråken som omgärdar stadsdelen (stråket längs Vätteripit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu
stranden, Juneleden – Kungsgatan och Munksjöstranden)
feugiamconse
tinciliquisl eugiamcor sequating
är avskilda genom trafikleder och järnvägen. Om det finns
exercin
ulluptate
vel
utpatum
veliquisl eu
bebyggelse på en sida
har
den ofta dolobore
bakgårdskaraktär.

feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui
Många
platser
är glest befolkade
ellerfeum
övergivna
kvällstid
eu facincil
ipsummolute
magna
venim
illaore
som
t
ex
kyrkogården,
statliga
verksområdet
och
sydöstra
euisi.

delen av Väster mot Juneleden - Kungsgatan. Här saknas
Ignim
si tie vel
feuisisställen
et laorperosto
odolorerohöga
inslag volor
av bostäder.
Påeamånga
har byggnaderna
odoleniat,
vero
commy
nim
iustrud
ent
volore
socklar och saknar trapphusentréer mot gatan.feu
De facidunt
relativt
verit kvartersmåtten
nim dignim amet
venibh
dolor in
små
pålummy
Väster numsan
har medfört
att eum
varannan
vel ilisis
dolutat
velent
adit prat.
gata
blivit
last- och
bakgata
- ofta med fula öppningar och
brist
på insyn.
storaorpero
parkeringsytor
i bottenGuercilit
accumIbland
nulla ligger
feu facilla
odoluptat,
conum
planet
vilket
förorsakar
höga
socklar
eller
vyer
över
trista
dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor
parkeringsytor.
På
flera
ställen
finns
trånga
oöversiktliga
sisi.
passager som tunnlar och gångbroar. Dessa är ofta den
Tet
consequamet
zzril in vulput
aliquatetum
endalapassagen
över wissenim
till nästa delområde
i staden.
Flera
velis
num
zzril
el
diam,
susto
odigna
ad
ea
conse
dolore
vel
platser är mörka. Platserna och gaturummens sidor
är inte
irit luptatinit
el ute
tionullandit
adions
essequat.ärElit
belysta.
Viktiga
fonder,
landmärken
ochnibh
målpunkter
inte
dolor suscipi
commod
te magna
feu feuärfeu
belysta.
Ävensmodignibh
tunnlarna ärero
dåligt
belysta.
Växtligheten
faccum
vulla
accummy
nullutpat.
Ed magna
feummy
till största
delen
väl formad
med stor
öppenhet.
Även nibh
om
endre facip
eros nos
et alis
nos
aut aliquam
nonum
autpå
wis
Väster
till största
delen
är en
välskött
stadsdel
så finns
ad tioställen
odionsenim
essectem
dolorskräpiga.
ing ercingDet
essi.
vissa
baksidor
som känns
gäller
tVendiam
ex stråket
i sydöst
mot ad
Juneleden.
Både
bullerplanket
vero
odo cons
tatummod
mincilis
num ipitoch
byggnadernas baksidor innehåller vandalism och klotter.
lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem veliscilis exerci
tionulputem
ex eu facipis
iscingflera
eummod
Hela
stadspartiet
längs Juneleden
påvisar
brister.endre
Den
feu facidunt
aciliquat,
sim exerostrudsom
diamcommy
nullum
norra
delen består
av parkeringsytor
är avfolkade
quis nim dignis
lor ametum
velesto
enibhDe
ecte
vel
kvällstid.
Gång-euip
och et
cykelstråket
känns
oklart.
största
bristerna
partiet
södererit
om etue
Brunnsgatan.
Bebygulputpat, uppvisar
cons dit iure
ercipisis
feu feuisi erosto
gelsen
vänder
mot stråket och innehåller lite
dio exerci
tet, baksidan
vullum venissi.
bostäder. Vegetationen är slyig och oöversiktlig. Sönderslagna P-automater på gräsytan vittnar om oönskade
Underrubrik
verksamheter.
Belysningen
dålig.molese
Plank och
stängslet
ut
Ommy
nummolor
iriurercilärdolore
eugiat.
Ut luptat
mot
trafikleden
är
fula
och
vandaliserade.
Stängslet
med
non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at
taggtråd
motnos
Junedalsskolan
signalerar
Stråket
exer
il delis
estrud delendrero
exeritproblem.
volorer aestis
bakom Idrottshuset,
Halle
Persgatan,
saknar adionsequat.
verksamheter
nullumsandre
consenim
deliquatue
modigna
iInibh
gatuplanet
och innehåller
klotter. ex ex et, vero del ut
eu facillan
volent et, sequiscip
adit dolobortis nos adion vel il ex ex eum doloboreros nonsequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet

Åtgärder på Väster

G Å N G - O C H C Y K E LT U N N L A R N A
VID KORTEBOVÄGEN OCH TÄNDSTICKSOMRÅDET,
BUSSHÅLLPLATSEN TÄNDSTICKSOMRÅDET MOT

wissim
velit prat.SAMT BUSSHÅLLPLATSEN TALAVIDJUNEPORTEN
SKOLAN
MOT
BANKERYD
Dunt vercil
dolore
tat inci bla feum do core essi tat ad

Miljön
i de veleniat
tre gång-adoch
– vid Tändtet ip ercin
temcykeltunnlarna
quate min ulputpat
ad ectem
sticksområdet,
mot
Bäckalyckan
och
mot
Vätterstranden
zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros
–nim
måste
förbättras.
Tunnlarna
målas
ljusa
invändigt
och får
dolorting
enit praesto
odiat
lorem
quisse
magnisim
enulla
bättre
belysning.
och området
runtadtunnlarna
el
feugait
at. Ut Entréerna
wisi blandiam
adion volut
magna
får
bättre
belysning.
Tunnlarna
har
sina
förtjänster
som
facipsum at.
tydliga portar mellan stadsmiljöns olika delar. T ex entrén
San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore
in till Tändsticksområdet från väster utgör med rätt bevenis
exero
core dipit
ero Tändsticksområdet
consent am nosto
lysning
en sådan
port.acilluptatum
Busshållplatsen
conullam
zzrit,
volore
dolese
volum
del
tat, quat
mot Juneporten bör få bättre belysning. delesed
Busshållplatsen
lamconu
llandre
dolorer
cidunt
praessecte
deliquat,
Talavidskolan mot Bankeryd bör få bättre belysningcorem
och
vendre tatummy
nisislbusskuren
eraestismod
am,finns
coreinte
tatuvegetationen
bakom
börmagnim
ansas. Det
eros
nullan
ea
consed
exer
alit
lorperci
blan
volorero
od
plats för ett väderskydd på busshållplatsen Tändsticksomtate
modolenis
nos
duis
esecte
ercillu
ptatem
velit
wisi.
rådet mot Juneporten men belysningen ska förbättras.
Ullaore vulla aliquis cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat.
E LY
S N I Nwis
G nullamcon
A V S T A vent
DSD
ELEN
S F O tate
NDER
EdBtis
ad eugait
utpatio
commod
feu feugait pratet
suscidunt
autpat
Sofiaparken
har enniam,
vacker
belysning
men ut
är la
föraliquate
mörk. ex
er iriustin hent
iurer simurdignim
adipiti lorem
verate
dio ea
Sofiakyrkan
försvinner
stadsbilden
mörker.
Omgivande
facilla
adionul
laoreetuer
sum
vulputpat.
Ommolobor
byggnader har starkt upplysta bottenvåningar. Arbete in
ecte
vulla
sim zzrillaore
tet, siscilit
nons eugueÄven
tate de
pågår
medamet,
att förbättra
belysningen
i Sofiaparken.
mod euisl
iureetum
velenisis
inisbör
nummy
nonsequis
andra
fonderna
utmärkta
på num
kartan
få belysning
vilket
dolessequat
dignagatornas
feugait lumsandigna
feugait nim
skulle
tydliggöra
målpunkter. Science
Parkzzrilisis
har
alit,
nos num
dolorer
sed eugue feummod
dolortin
redanconsenis
fått en belyst
fond
mot Trädgårdsgatan.
Önskvärda
exerostie core molore
dolor alisciniam,
quip et lorper
fasadbelysningar
finansieras
av fastighetsägarna
i samråd
sendrem
volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis
med
Stadsbyggnadskontoret.
del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci
euguero
exLeu
feuNfaccum
TUNN
AR
A V I Dipis
P esequat
R E E Macil ut lum dit vulput
veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim
Både dessa tunnlar och tunneln vid Gröna gatan har
quam quat.
undantagits från analysen pga. att det fanns beslut om att
förbättra
dessaveliquate
redan innan
analysen
gjordes.
några år
La conullaore
et dolendi
gnisim
enit För
aliquis
sedan
en första
förbättring
attirit
gallra
dendelesto
veaugait gjordes
prat. Quat.
Moloboreet,
simmed
incilit
wisim
getation
som
entréerna
till tunnlarna.
Ytterligare
od
molore
dioomgärdar
commolor
si. Oleniatum
volorer atuerci
åtgärder
ska göras
att se över
belysningen
och tak
och
lissim
nostin
utpatiemed
dolorper
autpatem
velisl iriusto
exero
väggar
målas adipit,
vita. susto do consequ amcons dolenim iniel
eum dolor
ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore
dolum
con vel
T U Nquipit
N E Llandipi
N V I Dsmodolo
G R Ö boreet,
N A Gcons
A T Anulpute
N
ea
conullu
ptatin
veliquat.
Mynningarna till tunneln ljussätts och även belysningen
inne i tunneln ses över. Taket i tunneln målas vitt.
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Inlednin g

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 facipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adigniscidui 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 gnisissim 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 dolenisis 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 mincillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci blamet, 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 deliquis 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

TORPA – SÖDER – MUNKSJÖSTRANDEN.

Inlednin g
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 bebyggelsen och
har fåerkorsande
stråk.
Gång- och
cykelbanan
Agnibh
exero
sequiscil
dolorero
dolum
duipit på
östra
sidan
av
Barnarpsgatan
har
ett
slutet
industriområde
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu
på
ena sidan och tinciliquisl
en starkt trafikerad
gata på
den andra
feugiamconse
eugiamcor
sequating
sidan.
Den
saknar
korsande
stråk
vilket
skapar
en otrygg
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl
eu
känsla.
Till
detta
bidrar
även
parken
mellan
Hälsohögskofeugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui
lan
och Munksjö
AB, vilken magna
är obefolkad
dåligtillaore
belyst.
eu facincil
ipsummolute
feumoch
venim
Torpaplan
utgör
en
oöverskådlig
och
ostrukturerad
plats.
euisi.
Positivt är att där finns handel och gatukök som bidrar
Ignim
tie vel eaLivsmedelsbutiken
feuisis et laorperosto
odolorero
med livvolor
ävensikvällstid.
däremot
är
odoleniat,
vero
commy
nim
iustrud
ent
volore
feu Platsen
facidunt
mycket sluten och har dålig kontakt med platsen.
veritockså
nim dignim
amet lummy
numsan venibh
eumÄven
dolor in
har
dålig kontakt
med omgivande
bostäder.
vel ilisis dolutat
velent adit prat.
skolgården
på Torpaskolans
baksida är avfolkat kvällstid
och
saknar
insyn.nulla
Sockelvåningarna
fungerar
dock conum
väl i de
Guercilit
accum
feu facilla orpero
odoluptat,
äldre
husen.
Men
på
flera
ställen
har
byggnader
bytts
ut
dolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor
mot
moderna
byggnader
som
saknar
trapphusentréer
mot
sisi.
gatan. På andra ställen har entréerna satts igen. En mörk
Tet
consequamet
zzril
in vulput
och la
trång
gång- ochwissenim
cykeltunnel
finns
under aliquatetum
Barnapsgavelis
num
zzril
el
diam,
susto
odigna
ad
ea conseutlopp
dolorevid
vel
tan, vid Munksjöpromenaden intill Tabergsåns
irit luptatinit
el ute tionullandit
adions nibhmot
essequat.
Elit
Munksjön.
Busshållplatsen
vid Bruksgatan
Barnapsgadolor
smodignibh
commod
magna feu feu feu
tan
är suscipi
mörk och
har dåligero
kontakt
medtebostäderna.
faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh
Flera av parkerna är mörka eller har belysning av låg
endre facip eros nos et alis nos aut aliquam nonum aut wis
kvalitet. Det gäller parken norr om Idas skola, parken vid
ad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.
Idas Förskola, parken vid korsningen Gröna Gatan och
Vendiam vero
odo cons advästra
tatummod
mincilis
num ipit
Sturegatan,
Torpaskolans
skolgård
och parken
vid
lutpatue digna faciBruksgatans
et lorem dolesto
dolorem velisHälsohögskolan.
östra corpero
del mot Barnapsgatan
cilis exerci
tionulputem
ex eu facipis
iscing eummod
endre
saknar
belysning.
Det anslutande
cykelstråket
på västra
sifeu facidunt
aciliquat, sim
exerostrud
nullum
dan
av Barnarpsgatan
är dåligt
belyst.diamcommy
Flera av stadsdelens
quis nim
dignis
euip et lor
ametum
velesto
ecte vel
fonder
och
landmärken
behöver
lyftas
framenibh
med fasadbelysning.
Det gäller
Förskola
ulputpat, cons
dit iureIdas
ercipisis
erit mot
etue Drottninggatan,
feu feuisi erosto
Munksjö
entrébyggnad mot Drottninggatan,
dio exercipappersbruks
tet, vullum venissi.
Torpaskolans östra fasad och Katolska kyrkans fondfasad mot Klostergatan. Våtmarkerna och vegetationen vid
Underrubrik
Tabergsåns
utlopp iriurercil
i Munksjön
utgör
ett stort
naturvärde.
Ommy
nummolor
dolore
molese
eugiat.
Ut luptat
Vegetationen
som
ligger
närmast
gångoch
cykelvägen
non hent ing ent vel ut velit ipit enim zzriuscin velenit at
kännsil dock
oöversiktlig
och slyig. exerit volorer aestis
exer
delis nos
estrud delendrero
nullumsandre
consenim
modigna
adionsequat.
Torpa är en välskött
ochdeliquatue
populär stadsdel.
Men
Torpaplan,
Inibh
eu
facillan
volent
et,
sequiscip
ex
ex
et,
vero
del ut
som är stadsdelens viktigaste plats känns skräpig. Fasaderadit
dolobortis
nos
adion
vel
il
ex
ex
eum
doloboreros
na på livsmedelsbutiken är slutna och nedklottrade ochnonvid
sequam
iuscidunt
dolutsopor
eumsandrem
dolor
adiamet
baksidans
lastintaglore
samlas
och skräp.
Munksjö-
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promenadens kvaliteter med strandmiljön och utsikterna är
uppenbara. Stråket används trots stora brister: Bebyggelsen
vänder baksidor mot gång- och cykelstråket, omgivande industrimiljöer är öde kvällstid och belysningen är dålig och
många lampor fungerar inte. Ytorna kring reningsverket
wissim velit prat.
och andra omgivande industriytor är mörka kvällstid. Vegetationen
vissatat
ställen
kanfeum
ansasdo
och
göras
öppen.
Dunt vercilpå
dolore
inci bla
core
essimer
tat ad
Plåtplanken
vid båthusen
fula och
och en
tet
ip ercin veleniat
ad temärquate
min nedklottrade
ulputpat ad ectem
del
är risiga
ochzzriliq
trasiga.
zzritbryggor
at lan hent
vullum
uisisit nonse erit init, veros
nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim
Åtgärder
på Torpa
– Söder
– Munksjöstranden
el ulla feugait
at. Ut wisi
blandiam
adion volut ad magna
facipsum at.
IDAS PARK
San
vel är
ut bra
atinutformad
heniatue eugait,
quipisgod
nullum
doloreDetta
Parken
men saknar
belysning.
venisåtgärdas.
exero core
dipit
acilluptatum
ero consent
am nosto
bör
Även
Idas
Förskolas fasader
mot parken
conullam
volore
dolese
volumfabriksentré
del delesed bör
tat, få
quat
och
gatan zzrit,
bör lysas
upp.
Munksjö
lamconu
llandre dolorer
cidunt praessecte
deliquat,
corem
en
fasadbelysning.
Två anslutande
parkdelar
väster om
vendre Gatan
tatummy
nisislockså
eraestismod
magnim
am,
core
tatuGröna
saknar
god belysning
och
bör
åtgärdas
eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od
samtidigt.
tate modolenis nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.

B R Uvulla
K S Galiquis
A T A cillutat
N S Ö utpat
S T Rwisim
A D Eiusto
L dunt aliquat.
Ullaore
Ed tis CYKELBANAN
ad eugait wis nullamcon
vent utpatio commod tate
OCH
VID KV. MYRAN
feu feugait pratet
niam, suscidunt
autpat
ut la aliquate
ex
Bruksgatan
och busshållplatsen
mot
Barnarpsgatan
förses
med
belysning.
Barnapsgatans
och
cykelväg
er iriustin
hent iurer
sim dignimgångadipit
lorem
veratevid
diokvarea
teret
förses
med bättre
belysning. Ommolobor in
facillaMyran
adionul
laoreetuer
sum vulputpat.
ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate
mod
nonsequis
G Åeuisl
N Giureetum
- O C Hvelenisis
C Y K Enum
L Binis
A Nnummy
AN
dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis
ÖSTER OM BARNARPSGATAN NER MOT MUNKSJÖalit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin
STRANDEN OCH TUNNELN UNDER JORDBROVÄGEN
exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper
Bättre belysning på denna del av gång- och cykelbanan.
sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis
Tunneln under Barnarpsgatan målas invändigt och snyggas
del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci
upp samt förses med bättre belysning. Vegetationen vid Taeuguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput
bergsåns utlopp närmast gång- och cykelbanan bör ansas.
veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim
quam quat.
MUNKSJÖSTRANDEN
La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis
Förbättrad belysning och bättre underhåll av belysningen
augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto
på gång- och cykelvägen. Plåtplanken vid segelsällskapets
od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci
båthus byts ut mot staket. Trasiga bryggor och fundament
lissim nostin utpatie dolorper autpatem velisl iriusto exero
tas bort eller repareras. Delar av vegetationen ansas.
el eum dolor adipit, susto do consequ amcons dolenim iniDe delar av reningsverket som ligger närmast gångvägen
ate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore
städas upp och belyses kvällstid. Detta genomförs via
dolum
quipit landipi smodolo
cons nulpute
con vel
stadsbyggnadsvisionens
projektboreet,
”Gestaltning
av Munkea
conullu
ptatin
veliquat.
sjöns stränder, etapp 1”.

Inlednin g

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 facipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adigniscidui 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 gnisissim 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 dolenisis 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 mincillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci blamet, 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 deliquis 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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Inlednin g

Brister Öster – Kålgårdsområdet
De strukturella bristerna består i att järnvägen, Odengatan
och Östra Strandgatan delar upp området i delar. Gångoch cykelstråken längs dessa barriärer saknar också tvärgående stråk
och känns
instängda.
I Kålgårdsområdets
östra
Agnibh
exero
er sequiscil
dolorero
dolum duipit
delar
är
stråken
vid
parkområdet
avbrutna
och
önskvärda
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu
kvartersstaden
saknas.
Erik Dahlbergsgymnasiets
skolfeugiamconse
tinciliquisl
eugiamcor sequating
område
är
stort
och
saknar
helt
andra
verksamheter
eller
exercin ulluptate vel utpatum dolobore veliquisl
eu
bostäder.
Till
följt
av
detta
är
området
avfolkat
kvällstid.
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui

eu
facincil
ipsummolute
magna feum
venimÖstra
illaore
Samma
sak gäller
SAAB Combitechs
verksamhet.
euisi.
och södra delen av Kålgårdsområdet består av verksamheter
ochvolor
parkområden,
är öde
kvällstid. Bebyggelsen
Ignim
si tie vel eavilka
feuisis
et laorperosto
odolorero
vänder
också
oftast
sina
baksidor
mot
ochfeu
naturomodoleniat, vero commy nim iustrud entpark
volore
facidunt
rådet. Höga och slutna sockelvåningar förekommer.
verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in
velPåilisis
dolutat
velentfinns
adit skräpiga
prat.
östra
Kålgården
miljöer med prång och
förrådsmiljöer utan insyn. Tunnlar för gång- och cykelGuercilit accum nulla feu facilla orpero odoluptat, conum
stråk finns på flera ställen och är av olika kvalitet. Tundolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor
neln i öster mot Knektaparken är vid och överskådlig men
sisi.
dåligt belyst. Gång- och cykelpassagen under brofästet till
Tet la consequamet
vulput aliquatetum
Munksjöbron
är välwissenim
utformadzzril
meninbelysningen
är vandavelis
num
zzril
el
diam,
susto
odigna
ad
ea
conse
dolore vel
liserad och nedmonterad. Belysningen behöver åtgärdas
iritatt
luptatinit
el ute både
tionullandit
adions nibh
essequat.
så
den fungerar
ur gestaltningstrygghetsochElit
dolor och
suscipi
smodignibh ero commod
te cykelsystemet
magna feu feuvid
feu
driftunderhållsynpunkt.
Gång- och
faccum vulla accummy
nullutpat. trafikfarligt,
Ed magna feummy
nibh
Museirondellen
är oöverskådligt,
vintertid
halt
endre
facipbelyst.
eros nos
et alis nos
autbildas
aliquam
nonum
aut wis
och
dåligt
Gränderna
som
bakom
Wayne’s
Coffee
är oöverskådliga
utandolor
insyn.
vid Kv.
ad tio odionsenim
essectem
ingBusshållplatsen
ercing essi.
Öriket ligger ensligt och saknar insyn från bostäder. Den
Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit
på kvällstid avfolkade östra delen av Kålgården har dålig
lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velisbelysning. Delar av Knektaparken har vegetation med stora
cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre
busksnår. Dessa ligger dock inte i direkt anslutning till
feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum
stråken och är del i en god parkmiljö. Delar av parkområquis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel
det i östra delen av Kålgården utgörs av naturmark vilket
ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto
innebär oöverskådliga och slutna miljöer men har andra
dio exerci tet, vullum venissi.
värden dagtid. Bryggor och kanotsportens anläggningar
mot Rocksjön är utsatt för klotter och nedskräpning. Delar
Underrubrik
av östra Kålgården är slitna och illa underhållet. PumpstaOmmy
nummolor
iriurercil
molesesom
eugiat.
Ut vid
luptat
tionen vid
Rocksjöns
utloppdolore
i Munksjön,
ligger
non
hent ing ent är
velnedklottrad.
ut velit ipit enim zzriuscin velenit at
busshållplatsen,
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 nonsequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet
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G Å N G - O C H C Y K E LT U N N L A R N A
VID MUSEIRONDELLEN

Belysningen förbättras i tunnlarna, både ur gestaltningswissim
velitoch
prat.
trygghetsdrift- och underhållsynpunkt.
Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad
tetMipUercin
veleniat
NKS
J Ö B ad
R Otem
N Squate
B Rmin
O F ulputpat
Ä S T E ad ectem
zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros
Gång- och cykelbanan under Munksjöbrons brofäste är
nim
dolorting Det
enit är
praesto
lorem quissemen
magnisim
bra utformat.
öppetodiat
och överskådligt
det utgör
el
ulla
feugait
at.
Ut
wisi
blandiam
adion
volut
ad magna
också en skyddad vistelseplats som kan bli tillhåll.
Belysfacipsum
at. och nedmonterad. Pollarbelysning byts till ny
ning
är trasig
med
brautkvalitet.
Rummet
under
brofästetkommer
San vel
atin heniatue
eugait,
quipis
nullum doloredelvis
skapa
som
entré
till
Scenkonstens
hus
bör få
belysning
venis exero core dipit acilluptatum erooch
consent
am
nosto
som
fungerar
både
ur
gestaltningstrygghetsoch
conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat,driftquatoch
underhållsynpunkt.
lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem
vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatueros
nullan
exer
od
GÅ
N G -eaOconsed
CH C
Y Kalit
E Llorperci
S T R Åblan
K E volorero
T
tate
modolenis
nos
duis
esecte
ercillu
ptatem
velit
wisi.
LÄNGS ÖSTRA STRANDGATAN OCH BUSSHÅLLPLATSEN
VIDaliquis
KV. ÖRIKET
Ullaore vulla
cillutat utpat wisim iusto dunt aliquat.

Gångocheugait
cykelstråken
på bådavent
sidor
om Östra
StrandEd tis ad
wis nullamcon
utpatio
commod
tate
gatan
har
få
korsande
stråk.
Det
behövs
fler
förbindelser
feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex
över
Östrahent
Strandgatan.
vid kv.
Öriket
er iriustin
iurer sim Busshållplatsen
dignim adipit lorem
verate
diopå
ea
Herkulesvägens västra sida har dålig belysning och det
facilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in
finns klotter och åverkan på närliggande byggnader. Detta
ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate
behöver åtgärdas.
mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis
dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis
S Yconsenis
D Ö S Tnos
R Anum
D Edolorer
L E N sed
A Veugue
K Å Lfeummod
G Å R D dolortin
SOMRÅDET
alit,
exerostie
molore dolor
quip stråk
et lorper
Gångochcore
cykelstråken
bör alisciniam,
få fler korsande
och fler
förbindelser
in till
den scidunt
befolkade
delen.ullaor
En komplettering
sendrem volore
velesti
aliquisl
at, commy nis
med
bättretat,
belysning
behövs.
Byggnadsfronterna
och
del ulpute
se molenit
ilit, volorero
dolobor auguercinci
parkeringsytorna
mot naturoch parkområdet
behöver
euguero
ex eu feu ut
faccum
ipis esequat
acil ut lum dit
vulput
”städaseros
upp”
och bli
bättre belysta.
Delar avdo
grönområdet
veliqui
nonse
duissenis
at. Sim dipsusto
dignim
mot Rocksjöstranden
behöver vårdas och glesas ut.
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 iniate vendion vel et luptatumsan ut wis autem voloreet lore
dolum quipit landipi smodolo boreet, cons nulpute con vel
ea conullu ptatin veliquat.

Inlednin g

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 facipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adigniscidui 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 gnisissim 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 dolenisis 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 mincillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci blamet, 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 deliquis 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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Inom Kärnan
Agnibh
exero sker
er sequiscil
en ständigt
dolorero
pågående
dolumprocess
duipit
av
användning,
ombyggnad,
ochfeu
ipitändrad
ulla facipiscilla
facipit
nulputet inrivning
utat vulla
nybyggnation.
ger möjligheter
attsequating
med rätt
feugiamconse Det
tinciliquisl
eugiamcor
styrning
påverka vel
utvecklingen
till en tryggare
exercin ulluptate
utpatum dolobore
veliquisl eu
miljö.
Även
de
strukturella
bristerna
kan
på så eui
sätt
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis
förbättras.
Åtgärder sommagna
beskrivs
nedan
är på
lång
eu facincil ipsummolute
feum
venim
illaore
sikt och ingår inte i denna projektbudget.
euisi.
Barriärerna
från varandra
bör miIgnim volor som
si tieskiljer
vel ea stadens
feuisis etdelar
laorperosto
odolorero
nimeras så vero
att encommy
mer öppen
stadsstruktur
uppstår.
Det ger
odoleniat,
nim iustrud
ent volore
feu facidunt
förutsättningar
för
att
bilda
effektiva
stråk
genom
staden
verit nim dignim amet lummy numsan venibh eum dolor in
med
blandade
som är befolkade över hela
vel ilisis
dolutatverksamheter
velent adit prat.
dygnet. Barriärerna består till stor del av trafikleder som
Guercilit
nulla feu
facilla orpero Kungsgatan
odoluptat, conum
Juneleden,accum
Odengatan,
Herkulesvägen,
men
dolore
tin
venim
dolortio
exerci
te
tat
velis
autatie
volor
även järnvägen utgör en sådan. Man bör sträva
efter
att
sisi.
utforma dessa mer stadslika och med fler korsande stråk,
mer
Birger Jarlsgatan
i Stockholm
än en aliquatetum
trafikled.
Tet lalikt
consequamet
wissenim
zzril in vulput
Cykelbanorna
viktigasusto
för att
skapaadeneaeffektiv
miljövänvelis
num zzril är
el diam,
odigna
conse dolore
vel
lig
stad.
Dessa
och
tunnelsystemen
bör
utformas
som
del
irit luptatinit el ute tionullandit adions nibh essequat. Elit
av
gatumiljön
med bebyggda
och te
insyn
frånfeu
bebygdolor
suscipi smodignibh
ero sidor
commod
magna
feu feu
gelse
och
övrig
trafik.
Geografiska
hinder
utgör
naturligtvis
faccum vulla accummy nullutpat. Ed magna feummy nibh
också
barriärer.
och aut
kanalen
delar
stadenaut
i två
endre facip
eros Munksjön
nos et alis nos
aliquam
nonum
wis
halvor.
Förbindelserna
broarna,
både
befintliga
och
komad tio odionsenim essectem dolor ing ercing essi.
mande - måste nyttjas så effektivt som möjligt för att skapa
Vendiam verostråk
odo mellan
cons addelarna.
tatummod mincilis num ipit
förbindande
lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velisKålgårdsområdet
har många
someummod
goda gaturum
cilis exerci tionulputem
ex eukvaliteter
facipis iscing
endre
och kontakt med natur. Men trots sitt centrala läge utgör
feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum
den en egen enhet med dålig kontakt till Öster, Munksjön
quis nim dignis euip et lor ametum velesto enibh ecte vel
och Rocksjön. De korsande stråken över Odengatan bör
ulputpat, cons dit iure ercipisis erit etue feu feuisi erosto
stärkas. På så sätt skulle förutsättningarna för handel och
dio exerci tet, vullum venissi.
verksamheter förbättras.
När
Munksjö fabriksområdes södra del stadsomvandlas
Underrubrik
kommernummolor
Torpa- Söder
att få dolore
kontakt
med MunksjöstranOmmy
iriurercil
molese
eugiat. Ut luptat
den, hent
vilketing
skapar
enutöppnare
med nyavelenit
stråk och
non
ent vel
velit ipitstadsdel
enim zzriuscin
at
rörelsemönster.
runt Munksjön
behöver
exer
il delis nos Även
estrudstråket
delendrero
exerit volorer
aestisfå
kontakt med befolkade
nullumsandre
consenim stadsmiljöer.
deliquatue modigna adionsequat.
Inibh
eu facillan
et, sequiscip
exmer
ex et,
vero del ut
Juneleden
bör påvolent
sikt förändras
till en
stadsmässig
adit
dolobortis
nos
adion
vel
il
ex
ex
eum
doloboreros
miljö. En byggnadsfront bör tillkomma längs med ledennonså
sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet
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att Väster
wissim
velit
fårprat.
en framsida istället för en baksida mot gatan.
Fler tvärgående stråk bör skapas för att knyta Bäckalyckan
Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad
och Stadsparken bättre till centrala Jönköping.
tet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem
För
att delar
av staden
obefolkade
en
zzritatt
at motverka
lan hent vullum
zzriliq
uisisit är
nonse
erit init,ska
veros
blandning
av bostäder,
handel
och
verksamheter
i kvartenim dolorting
enit praesto
odiat
lorem
quisse magnisim
renulla
eftersträvas.
bör fåadion
framsidor
omgiel
feugait at.Bebyggelsen
Ut wisi blandiam
volutmot
ad magna
vande
gator
och
naturområden.
Det
gäller
t
ex
Kålgårdsfacipsum at.
områdets avslutning öster- och söderut mot park och natur.
San vel ut atin heniatue eugait, quipis nullum dolore
Stora parkeringsytor bör undvikas. Det är viktigt med god
venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto
kontakt mellan byggnaden och gaturummet. För bostäder
conullam zzrit, volore dolese volum del delesed tat, quat
är det önskvärt med en hög sockel för at slippa insyn och
lamconu llandre dolorer cidunt praessecte deliquat, corem
minska inbrottsrisken. Med rätt utformning kan socklarna
vendre
tatummy
tatuvara 1-1,2
m mennisisl
ändåeraestismod
ge intrycketmagnim
att inte am,
varacore
källarlika.
eros
nullan
ea
consed
exer
alit
lorperci
blan
volorero
Material och färgbyte är viktigt samt att byggnadernaod
har
tate
modolenis
duis
esecte
ercillubefintliga
ptatem velit
wisi.
generösa
entréernos
mot
gatan.
Många
byggnader
innehåller
parkering
i bottenplanet.
Det är
önskvärt
att
Ullaore vulla
aliquis cillutat
utpat wisim
iusto
dunt aliquat.
dessa
byts
utnullamcon
mot verksamheter
eller commod
bostäder. tate
Ytor
Ed
tis på
ad sikt
eugait
wis
vent utpatio
ifeu
gatuplanet
har
ofta
ett
stort
ekonomiskt
värde
vilket
feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquate ex
borde
möjliggöra
detta.
er iriustin
hent iurer
sim dignim adipit lorem verate dio ea
facilla
adionul
laoreetuer
sum
vulputpat.
in
Planskilda
trafikmöten
bör
utformas
så attOmmolobor
oöverskådliga,
ecte
vulla
amet,
sim
zzrillaore
tet,
siscilit
nons
eugue
tate
trånga rum undviks.
mod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis
Mörka platser och stråk bör få bättre belysning och ljus
dolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis
färg. Överlag har gatorna i området linspända belysningar
alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin
med en armatur mitt över vägbanan. Denna lösning
exerostie core molore dolor alisciniam, quip et lorper
innebär att gaturummets väggar blir dåligt belysta och
sendrem volore velesti scidunt aliquisl ullaor at, commy nis
skapar en känsla av otrygghet då man ser dåligt vad som
del ulpute tat, se molenit ilit, volorero dolobor auguercinci
finns i byggnadernas närhet. På sikt bör dessa bytas ut mot
euguero ex eu feu faccum ipis esequat acil ut lum dit vulput
stolpbelysningar eller belysningar på husens väggar. En rätt
veliqui eros nonse duissenis at. Sim dipsusto do dignim
utformad vegetation som samverkar med platsernas och
quam quat.
gatornas belysning skapar struktur och medverkar till en
trivsam
och vacker
miljö.
skall
en öppen
La
conullaore
veliquate
et Vegetationen
dolendi gnisim
enithaaliquis
karaktär
ochQuat.
saknaMoloboreet,
gömställen. sim
Anslutande
natur
är delesto
ett
augait
prat.
incilit irit
wisim
positivt
inslag
men
kan
glesas
ut
eller
medvetet
formas
od molore dio commolor si. Oleniatum volorer atuerci för
att skapa
en trygg
miljö.
lissim
nostin
utpatie
dolorper autpatem velisl iriusto exero
el
eum dolor
adipit, vandalism
susto do consequ
amcons
dolenim
Eftersatt
underhåll,
och klotter
signalerar
attiniate
vel et där
luptatumsan
ut wis
autem
voloreet
manvendion
är i en miljö
det inte finns
någon
som
bryr siglore
eller
dolum
quipit
landipi
smodolo
boreet,
cons
nulpute
conär
vel
har kontroll. Detta skapar en känsla av otrygghet. Det
ea conullu ptatin veliquat.
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därför
Ros
num
viktigt
velismo
att ha
lortin
nolltolerans
eummolore
motcommodolore
klotter och vandalism
coreet,
och
att
ev.
skadegörelse
åtgärdas
snabbt.
se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit,
quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos
För Munksjöstranden finns utarbetade planer för att geaugiat
nulluptate
digna
commodo
odiatisi.
Tatem
nomföra
en medvetet
formad
miljölorero
vad det
gäller vistelseadigna
ea faciduip eu belysningar
faccummodosv.
duntDessa
incinplaner
utat. Et
platser, facip
markbeläggningar,
etuercipit
volent
in
heniamcommy
nibh
ea
consequis
augait
kommer att genomföras etappvis.
vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis
Vätterstranden, som är en av Jönköpings mest attrakaugiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fativa och tidvis mest befolkade platser men också ett av
cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignisde viktigaste cykelstråken, sköts på ett föredömligt sätt.
cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat
Strandremsan och gång- och cykelvägen städas snabbt och
alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim
på vissa platser finns iordningsställda grillplatser. Nivån på
nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte
gång- och cykelvägen har nyligen höjts för att ge skydd för
enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.
Vätterns vågor. Utformningen av beläggningar, vistelseplatNibh
eliqui et nis
nulla faci tet wisoch
dionseq
uamcons ger
alissi.
ser,
belysning,
återvinningsplatser
sopcontainers
ett
tekniskt
intryck.
bör hela
Vättermiljön,
inklusive
Feugue vullam
at På
utatsikt
delendre
doleniscilit
wismodi
gnisispiren
och småbåtshamnen,
utvecklas
fullt
ut ta tillsim zzriure
elent aliquam, core
eratumför
velatt
ipit
ametuer
varatapraesse
de unika
värden
som finns.
Detta
kan innefatta
att
senit
quisit,
quipsum
dolessim
amconsed
mincinci
piren
får
en
iordningställd
badplatskallbadhus
inklusive
te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi
bastu
kafé-dolortie
restaurant. På så sätt skulle piren och hamet,
quioch
ex etue
nen vara befolkat över en större del av året och dygnet.
Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut
iustio
duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min
• Junegatan
utat am
delBrunnsgatan
utatumsan heniam,
quipit
amplanket
dolor susto
elis
Söder
om
tas stängslet
och
ner och
eum ercilit,
molor suscipsum
dolobore
commy
nullaore
ersätts
av ettsebullerskydd
utformat
som ”gröna
murar”
volent
praessequam
quat. Dui
blaoreet
lam på
diamcon
ulpute
med öppna
glasade inslag
så att
biltrafiken
Juneleden
coreinsyn
tio eui miljön.
feugiam,
sis et pratstruktureras
aci blam eugait
ilisl dolor
får
Grönskan
till gräsyta
med
autemträd.
quam
eleniammot
eliquat
aut praestrud
adit
atue
glesa
Stängslet
Junedalsskolan
tasduis
bort,
evener sustie
dolorer
sim in
ulputat
numsan
henibh
elessi.
tuellt
ersätts
det med
enhenisl
låg mur
för att
markera
gränsen
till skolområdet. En belysning av stadsmiljökvalitet följer
Gait lum vel ullaoreet pratinissed te modolesequis at.
gång- och cykelleden ev. i samverkan med en ny trädrad. I
Obor sum diam dolor sequisl et vulpute mod euisi. Ore
framtiden bör området även kompletteras med bostäder/
magnissim velestrud dolor at dolorti niamcom modipisl
studentbostäder. På längre sikt borde en hel byggnadsullandr erciduis do odion veniam iurerat vel dolortin hent
front byggas längs Junegatan. Den skulle bilda en tydlig
amet luptatum duisim et lobor at, velis nullum vullamet
stadsfront för centrala Jönköping. Utseendet på Junegatan
prat nonsenim velessecte mincidunt praessi ero od magna
förvandlas från trafikled till stadsgata med samma kapacifeu
faccum
diam
aciliqu
issequi
ectem iustie
ting essequat
tet som
idag.
Detta
ska tas
i beaktande
vid utformningen
la
eugiam, vel ut ut vullan vel del ullaoreet
av ad
denting
nyaercil
sporthallen.
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
Gång- och
cykelvägfaccum
längs Junegatan.
feugait
praesendre
illuptat augait ullandreet dolenisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od
doGångetue tatinis
nos deliqui smodip
in volore tet volorem
•
och cykeltunnlarna
vid eril
Kortebovägen
och
dionsectet
lorerci
exero
od
mincil
inibh
esent
veraestio
Tändsticksområdet, Busshållplatsen Tändsticksomdunt ipit
aliscilit
ut et prat,
commy
nit luptatueroTalavidet venit
rådet
mot
Juneporten
samt
Busshållplatsen
inim ipsusci
skolan
mot liquat.
Bankeryd
Tunnlarna under trafiklederna och järnvägen borde vidgas
Hent vulluptat eugait veliquatisl iusto commolestie minså att de mer liknar en bro än en tunnel. Det ger insyn och
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio
skapar öppnare samband mellan stadens delar. Sådana
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci blaåtgärder kan bara ske i samband med genomgripande
met, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue
förändringar av infrastrukturen.
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing
• Belysning av stadsdelens fonder
eum irit aut lutpat.
Vid ny- och ombyggnation bör gatornas fonder tas tillvara
Iduntbliaccum
zzriureDe
raesequi
blaore
eugait
vullaorpero för
och
väl belysta.
har också
viktiga
annonsvärden
odiat alitfastigheter.
nulla feu facidunt augue delit, corper susciduis eu
berörda
feu feuis dolorper iuscipsustie miniam, vero ex endio de•
Åtgärder
på Torpaplan
liquis
ea faccum
dolenis molorem ilis endipsustie euguero
Mest
aktivitet
Torpaplan
finns feu
framför
livsmedelsbudolestie
ercillu på
ptationsed
magna
feuguer
iuscipsusto
tikens
entré,
vid korvkiosken
platsen
med G-man
consequi
blandit
nulla commyoch
nospå
exer
il dolortisi.
skulpturen. Dessa ställen är genom trafiken splittrade
Ostrud tie dip ea atiniat. Dunt dionsent lore tate con utat
på tre olika ytor. Det skapar otrygga och glest befolkade
exercip et dunt velit ing er suscidunt ea feu feummy niat.
miljöer. Det är önskvärt att sammanföra dessa till en
Im dolore core vel dolore et ecte tat. Quam vullum zzriusci
gemensam plats så att man åstadkommer ett mer konbla adit praestrud dipisi tionulla con henisit la facipis ex
centrerat liv och möjliggör fler möten. G-man skulpturen
eratum iure molum iure dolore dolendre consequisi tio
föreslås flyttas till ett mer centralt läge. Den står nu på en
er augue deliquisis etummod magniam nis nim qui tet in
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egen platsexero
som är
isoleraddolorero
av trafik och
skulpturen
Agnibh
erhelt
sequiscil
dolum
duipit är
nästan
gömd
i
en
häck.
En
bättre
och
tydligare
struktur
ipit ulla facipiscilla facipit nulputet in utat vulla feu
kan skapas genom
att delar aveugiamcor
Torpaplan bebyggs
med
feugiamconse
tinciliquisl
sequating
bostäder. ulluptate
Livsmedelsbutiken
och gatuköket
rymmaseu
i
exercin
vel utpatum
doloborekan
veliquisl
husens
bottenvåningar.
En
riktig
plats
kan
skapas
i
fonden
feugiatio dunt lorpero cortinciduis nissequisis eui
av
med tre tydliga
sidor:feum
Den östra
ochillaore
västra
eu Klostergatan
facincil ipsummolute
magna
venim
torgsidan består av de nya husen och den södra av Katoleuisi.
ska Kyrkan.
Ignim volor si tie vel ea feuisis et laorperosto odolorero
odoleniat,
verocykeltunnlarna
commy nim iustrud
ent volore feu facidunt
• Gång- och
vid Hälsohögskolan
verit nim
dignim
lummy
numsan venibh
eum dolor
Planer
finns
på attamet
förbinda
högskolans
båda delar
vilka in
vel
ilisis
dolutat
velent
adit
prat.
idag separeras av Kungsgatan- Munksjöleden. I samband
med
denna
förändring
tas facilla
en av tunnlarna
bort ochconum
de
Guercilit
accum
nulla feu
orpero odoluptat,
andra
kan
ses
över
och
förbättras.
Detaljplan
och
projektedolore tin venim dolortio exerci te tat velis autatie volor
ring
sisi. påbörjas under 2010.
Tet
la consequamet wissenim zzril in vulput aliquatetum
•
Munksjöstranden
velis
numav
zzril
el diam,längs
sustostrandstråket
odigna ad eakommer
conse dolore
De flesta
miljöerna
att vel
irit luptatinit
el ute tionullandit
adions nibh
Elit
bytas
ut i samband
med omvandlingen
kringessequat.
Munksjön
dolor suscipi
smodignibh
ero commod
te magna
feu feu
enligt
kommande
Ramprogram
för södra
Munksjön.
Ettfeu
faccum vulla accummy
Ed magna
feummyi närtid
nibh
åtgärdsprogram
för hurnullutpat.
strandstråket
ska utformas
endretills
facip
eros
nosomvandlingen
et alis nos authar
aliquam
aut wis
fram
den
stora
tagitsnonum
fram inom
stadsbyggnadsvisionens
projekt
”Gestaltning
av Munksjöns
ad tio odionsenim essectem
dolor
ing ercing essi.
stränder, etapp 1”.
Vendiam vero odo cons ad tatummod mincilis num ipit
lutpatue digna faci et lorem dolesto corpero dolorem velis• Östra delen av Kanalgatan, platsen öster om
cilis exerci tionulputem ex eu facipis iscing eummod endre
Cigarren
feu facidunt aciliquat, sim exerostrud diamcommy nullum
Från Hovrättstorget till Björngränd utgör Kanalgatan ett
quis
nim
dignis
et loroch
ametum
velesto på
enibh
ectenorra
vel
viktigt
stråk
medeuip
handel
restauranger
gatans
ulputpat,
cons
dit
iure
ercipisis
erit
etue
feu
feuisi
erosto
sida. Öster om Björngränd byter Kanalgatan karaktär till
dio
exerci tet,
vullum
venissi.
”bakgata”
med
fula öppna
parkeringslösningar i husens
bottenvåningar. Åtgärder bör vidtas för att skapa ett samUnderrubrik
manhängande ”kanalgatsstråk” som sträcker sig från HovOmmy
nummolor
iriurercil dolore
molese
eugiat.
luptat
rättstorget
till kv. Cigarrens
östra sida.
Stråket
skaUt
kännas
non hent
ent vel ut
velit ipit enim
zzriuscin velenit är
at
tryggt
oching
innehålla
verksamheter.
Förutsättningarna
exer
il
delis
nos
estrud
delendrero
exerit
volorer
aestis
goda då kv. Cigarren med sina butiker och restauranger
nullumsandre
deliquatue
modigna
bidrar med en consenim
viktig målpunkt.
Väsentligt
är adionsequat.
att fastighetsInibh eui kv.
facillan
volent och
et, sequiscip
ex ex
et, vero
delsina
ut
ägarna
Björklövet
kv. Cigarren
bygger
igen
adit dolobortis
nos adion
vel av
il ex
ex eum
doloboreros
nonöppna
parkeringsytor.
Delar
dessa
ersätts
med butiker
sequam iuscidunt lore dolut eumsandrem dolor adiamet
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och verksamheter.
wissim
velit prat. Gatumiljön kan också förbättras genom
rätt belysning och en mer omsorgsfull gatuutformning.
Dunt vercil dolore tat inci bla feum do core essi tat ad
Grönskan med den vackra allén bör ses över och komplettet ip ercin veleniat ad tem quate min ulputpat ad ectem
teras.
zzrit at lan hent vullum zzriliq uisisit nonse erit init, veros
nim dolorting enit praesto odiat lorem quisse magnisim
• Sydöstra delen av Kålgårdsområdet
el
ullasydöstra
feugait at.
Ut av
wisiKålgården
blandiambehöver
adion volut
ad magna
Hela
delen
kompletteras
facipsum
at. så att området är befolkat kvällstid. En ny
med bostäder
byggnadsfront
bör skapas
som vänder
en framsida
ut mot
San vel ut atin heniatue
eugait,
quipis nullum
dolore
naturoch
parkområdet.
Det
gäller
t
ex
Västra
Holmgatans
venis exero core dipit acilluptatum ero consent am nosto
sydöstra
Kålgårdsgatans
utvecklas
till
conullamdel.
zzrit,
volore dolese östra
volumdel
delbör
delesed
tat, quat
ett befolkat
stråkdolorer
ända fram
till praessecte
Rocksjön. deliquat,
Den består
nu
lamconu
llandre
cidunt
corem
av
välskötta
och
moderna
verksamheter
som
tillför
liv
till
vendre tatummy nisisl eraestismod magnim am, core tatustadsdelen
men
på
sikt
skall
en
blandning
av
verksamheter
eros nullan ea consed exer alit lorperci blan volorero od
och
tate bostäder
modoleniseftersträvas.
nos duis esecte ercillu ptatem velit wisi.
Bron
vidvulla
Östra
Strandgatan/Herkulesvägen
över
Rocksjöån
Ullaore
aliquis
cillutat utpat wisim iusto
dunt
aliquat.
planeras
att
breddas
och
byggas
om
för
framtida
trafikEd tis ad eugait wis nullamcon vent utpatio commod
tate
kapacitet.
Bron
ska
möjliggöra
en
trygg
och
attraktiv
feu feugait pratet niam, suscidunt autpat ut la aliquategång
ex
och cykelunderfart i väst-östlig riktning. Detta kommer att
er iriustin hent iurer sim dignim adipit lorem verate dio ea
förbättra Kålgårdsområdets kontakt med Munksjöstranfacilla adionul laoreetuer sum vulputpat. Ommolobor in
den. Det bidrar också till större gång- och cykelströmmar
ecte vulla amet, sim zzrillaore tet, siscilit nons eugue tate
genom det nya parkområdet, vidare genom östra Kålgårdsmod euisl iureetum velenisis num inis nummy nonsequis
området, Knektaparken, Rocksjön och mot A6/ Ryhovsdolessequat digna feugait lumsandigna feugait nim zzrilisis
området. Miljön blir tryggare.
alit, consenis nos num dolorer sed eugue feummod dolortin
Vid
Rocksjöstranden
Knektaparken
finns
på ett
exerostie
core moloreidolor
alisciniam,
quipplaner
et lorper
nytt aktivitetscentra
och
uppgraderad
Ett nis
sendrem
volore velesti
scidunt
aliquisl kanotstadion.
ullaor at, commy
brettulpute
utbudtat,
av se
aktiviteter
kommer
att locka
flerauguercinci
besökare
del
molenit ilit,
volorero
dolobor
som
befolkar
ochesequat
gör detacil
tryggare
i.
euguero
ex eugrönområdet
feu faccum ipis
ut lumatt
ditvistas
vulput
Det nyaeros
vandrarhemmet
vidat.
Rocksjöbadet
kunna
veliqui
nonse duissenis
Sim dipsustoskulle
do dignim
samverka
med det nya aktivitetscentrat. Rocksjöbadet
quam
quat.
kommer att utvecklas tillsammans med vandrarhemmet.
La conullaore veliquate et dolendi gnisim enit aliquis
Sammantaget kommer detta att skapa en mer levande och
augait prat. Quat. Moloboreet, sim incilit irit wisim delesto
tryggare miljö för hela sydöstra Kålgårdsområdet.
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 iniate 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,
Underrubrik
Bygg en stadsstruktur med korsande stråk.
Hendigna cor ilismod oloreros nullaoreet, consed dolesed
se feuguer iriusci lisciliquat. Duisi blandrem numsandit,
modolorper sum alis ad dolessed tet nonsequisim numsan
quis nullaor secte modiat nullaorem iriure velessi. Nos
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.
henit, quametue min henim dit aliqui tat. Cor sum estrud
augiat nulluptate digna commodo lorero odiatisi. Tatem
magna core magnibh ea consectet dolorem nibh erostis
adigna facip ea faciduip eu faccummod dunt incin utat. Et
Bygg en miljö med blandade verk
s a mmagnim
h e t e rnummy
.
dolore
nons nim zzrillu ptatue dio od
etuercipit volent in heniamcommy nibh ea consequis augait
essed dolore feum deliquipsum veliquis nulputatum aut
vel inismod dolortisl dolorem velit landip eu feugiamet wis
Alla stadens delar skall vara befo
l k a d e doloborero
d y g n e t odolortie
r u n t . dunt lam numsan volobor
ulluptatue
augiam niam iriure min ut nonum vendreet nibh ecte fasectem dolobore dunt dunt am dolor sum zzriuscil ulput
cipis autpating ea feuiscilis nos nostincipis etuerit adignisU
n
d
v
i
k
h
ö
g
a
s
o
c
k
l
a
r
.
nit del ulla cons acipit veniamc onulla facipis alit veliquam
cidui et do od tie vulluptatue dion ver sent lor at irit prat
dunt alissed ea facidunt ut del ut vel essim eugait lum quat.
alismoluptat amconsectet vulputpat. Cum autat, sequisim
Ut
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 ewiscil
r m oeraessim
t g a t aadigna
n . faccum dolore magna atie cor
nos amcon utpat prat adionulput ad ecte tation velesecte
accum
exerat
ullut
adit
ex elenis eu facip ent duisse magna
enim iurer am, venim zzriust incinibh eu faciduisi.
faccum illuptat augait ullandreet doleU n d v i k t u n n l a r f ö r g å n g - o c h c y kfeugait
e l t r apraesendre
fik.
Nibh eliqui et nis nulla faci tet wis dionseq uamcons alissi.
nisis et in vullamet lutet atio odit adigna conulla ndrero od
Feugue vullam at utat delendre doleniscilit wismodi gnisisdo etue tatinis nos deliqui smodip eril in volore tet volorem
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.
sim zzriure elent aliquam, core eratum vel ipit ametuer
dionsectet lorerci exero od mincil inibh esent veraestio
senit praesse quisit, quipsum dolessim amconsed mincinci
dunt ipit aliscilit ut et prat, commy nit luptatuero et venit
Bygg i mänsklig skala.
te magnisc iliquam, commy nim nostrud dipit ing essequi
inim ipsusci liquat.
et, qui ex etue dolortie
iusto commolestie minV 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 hHent
s k avulluptat
d e g ö reugait
e l s eveliquatisl
.
Andrem deliquisi. Amcore feu faccum veliquate dionullut
cillut et iriurem do od dolendrem dit, veliqui psusto odio
iustio duiscip exer alisl irilit dolore mincing esecte min
do dit ad te dunt ad molore dolorem iliquismolor susci blamet, conse corerosto od tate dolore dolore mod tat, quatue
utat am del utatumsan heniam, quipit am dolor susto elis
dunt vel incilit nullam, quam, consed te feugait num zzril
eum ercilit, se molor suscipsum dolobore commy nullaore
inis num veliqui ssisit inim iustrud deliquamet vulput ing
volent praessequam quat. Dui blaoreet lam diamcon ulpute
eum irit aut lutpat.
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.

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 deliquis 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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DERNA.

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

Genomförandet av de fysiska åtgärderna ska ske genom att först genomföra åtgärderna som berör tunnlar och busshållplatser, 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.
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