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Sammanfattning av webbenkät om otrygghet i
Vårgårda kommun
Enkätundersökning genomfördes via Vårgårda kommuns hemsida november
2016. Antal svarande 280 personer, var av 34% män och 66% kvinnor.
Övervägande delen var från Vårgårda tätort (70%). Åldersfördelningen var
relativitet jämn: flest svarande kom från åldersgruppen 45-65 därefter -18 år
och 36-45 år. Åldersgruppen 65- minst representerad.
86% uppger att de känner sig trygga eller till viss del. På frågan vad som gör
dem otrygga, svarade de följande:
•
Händelser som har skett i kommunen
•
Vara ute på kvällen och natten
•
Drogproblematik av olika slag
•
Dålig eller trasig belysning på gång- och cykelbanor m.m.
•
Oro kring buskörningar av bilar och A-traktorer
•
Inga synliga poliser
•
Problem med alkohol och berusade personer
•
Saknar cykelbanor på vissa ställen ex. 1890
•
Olika grupperingar
•
Svårt att komma fram till 114 14
58% uppgav att det fanns plaster i kommunen där de känner sig otrygga.
Bland annat listades följande platser:
•
Kv. Klockarbolet
•
Stationsområdet
•
Området runt sporthallen och Björkplan
•
Busshållplatser på landsbygden
•
Övergångsställen i tätorten. Bilar stannar inte och de är dålig belysta
•
Tätorten (centrum)
•
Tunnlarna under järnvägen
•
Parken vid Ågatan/Kyllingsån
•
Runt Gullhögskolan
•
Området runt ICA, Willys och Cirkel K (f.d. Statoil)
På frågan om vad som skulle göra dem tryggare svarade de följande:
•
Fler synliga poliser (främst kvälls- och nattetid)
•
Mer gatubelysning (en stor del av svaren handlar om belysning)
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Minska mängden droger
Grannsamverkan
Mötesplats för ungdomar
Nattvandring mm
Sänkning av hastigheten på vägarna
Kameraövervakning

Respondenterna listade följande saker kommunen kan göra för att det ska bli
tryggare:
•
Bättre belysning
•
Fler gång- och cykelvägar
•
Arbeta förebyggande tillsammans med polis, föreningar m.fl.
•
Informera föräldrar om droger mm
•
Mötesplats för ungdomar
•
Nattvandrare
•
Fler fritidsaktiviteter för unga
•
Informera ungdomar om riskera med droger mm
•
Öka trafiksäkerheten
•
Arbeta mot fördomar
På frågan ”Om kommunen skulle lägga mer resurser på något område/fråga
i Vårgårda, vilken tycker du då är viktigast?” (endast ett svarsalternativ
kunde väljas):
•
41%: Arbeta mer mot de som säljer alkohol och narkotika till unga
•
26%: Fler fritidsaktiviteter för unga
•
25%: Arbeta mer med att få säkrare och tryggare gång-, cykel- och
bilvägar
Respondenterna listade följande saker polisen kan göra för att det ska bli
tryggare:
•
Arbeta mer aktivt mot droger
•
Arbeta mot A-traktorer
•
Fler synliga poliser
•
Förbättra svarstiden på 114 14
•
Fler hastighets- och nykterhetskontroller
•
Mer samarbete med föräldrar, skolan m.fl.
•
Besöka skolorna oftare
På frågan ”Om Polisen skulle lägga mer resurser på något område/fråga i
Vårgårda, vilken tycker du då är viktigast?” (endast ett svarsalternativ kunde
väljas):
•
30%: Arbeta mer mot de som säljer alkohol och narkotika till unga
•
25 % :Vara mer synlig på allmänna platser för att arbeta mot
påverkade personer som stör allmänna ordningen etc.
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