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TRYGGT OCH SÄKERT I TORSBY CENTRUM
ITorsby har under år 2021 arbetat i ett projekt Tryggt och säkert i Torsby
Centrum där processledare har varit Svenska Stadskärnor.
SYFTET med projektet är att se över trygghetsaspekterna i de centrala
delarna av Torsby Centrum.
MÅLSÄTTNING är att skapa en platssamverkan med aktörerna som är
berörda av trygghetsfrågorna. Platssamverkan ska syfta till att skapa en trygg,
levande och attraktiv miljö.
I samband med detta genomfördes en enkätundersökning till allmänheten
under juli månad. Undersökningen genomfördes både manuellt och digitalt
med totalt 472 svar.
VEM SVARAR
65% av de tillfrågade är kvinnor i övervägande del mellan 30-65 år.
De flesta kommer ifrån Torsby och besöker Torsby Centrum i ärende.

PLATSEN
90%

av alla tillfrågade anser att platsen är tilltalande och trivsamt.

74%

känner sig trygga under dygnets alla timmar.

15%

svarar att dom inte vet om dom är trygga dygnets alla timmar, detta
beror förmodligen på att de inte är ute i centrum nattetid och
därför inte kan svara på frågan.

11%

av de som svarar nej känner sig otrygga främst nattetid på mörka 		
platser.
anser att belysningen är tillfredsställande.

59%
29%

svarar att dom inte vet om belysningen är tillfredsställande, detta 		
beror troligen på att dom inte är ute nattetid och inte kan svara
på frågan.

De som inte är nöjda med belysningen vill att den förstärks främst vid
Järnvägsgatan, Gamla Torget, Tingshuset, Biografgatan samt Pekås Parkering.
Frågan kring om det finns några synliga väktare/poliser på platsen
fick mycket spridda svar:
19% svarar ja

29% svarar nej

32% svarar ibland

19% vet inte

RENT OCH SNYGGT
54%

anser att Torsby Centrum är rent och snyggt.

62%

är osäkra på om klotter tas bort kontinuerligt. Det beror förmodligen på 		
att de inte noterar att klotter finns och anmärker således inget på klotter.

38%

säger att det finns skadegörelse såsom trasiga bänkar, staket o s v.

33%

anser att det inte finns skadegörelse.

47%

anser att det är rent och snyggt alla dygnets timmar.

34%

anser att det inte är rent och snyggt alla dygnets alla timmar, det gäller 		
främst efter tillställningar och helger som det är skräpigt.

Övriga kommentarer kring området ”RENT OCH SNYGGT” är att 			
man önskar att det placeras ut fler soptunnor.

TILLGÄNGLIGHET
Nästan alla anser att Torsby Centrum är tillgängligt för alla.
8% vill ha fler bänkar främst vid Pekås, Järnvägsgatan och Torget.
68%

anser att centrum är tillgänglig för funktionshindrade.

Trots att de flesta som svarar på enkäten kommer från Torsby, anser man att
skyltningen, information och centrumkarta behövs, då det är svårt att hitta.

UTBUD
Är Torsby Centrum levande efter kl 18?
35% svarar nej 24% svarar ja 30% svarar ibland.
46%

anser att det anordnas event och tillställningar

42%

anser att det anordnas event ibland. Med tanke på covid
pandemin är det relativt höga siffror.

Många av de tillfrågade har förslag på aktiviteter och event, exempelvis efterlyser
man mer aktiviter för barn och ungdomar, dansband och mer Marten-aktiviteter.
Gällande butiksutbudet är de allra flesta nöjda med utbudet. Det som saknas är
någon typ av snabbmatskedja som t ex Max, klädbutiker, typ H&M.
De tillfrågade är även nöjda med utbudet av kultur, upplevelser och evenemang,
där 55% anser att det är bra och mycket bra.

SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGEN
I stort så anser den övervägande delen av de tillfrågade att man tycker
att det är trivsamt, tilltalande, tryggt och säkert i centrum. Enkäten visar
på fina resultat och de tillfrågade tycker väldigt bra om sin stadskärna.

