Nyhetsbrev åtta.

Initiativ trygghet
Intervju: John Karlsson, Miljö- och Byggchef
Det är viktigt att redan i det initiala
planeringsskedet tänka trygghet då
man exempelvis ritar upp ett nytt
bostadsområde eller när man tar
beslut kring utgivandet av bygglov.

Malmö stad utvecklat ett torg där
människor möts över gränserna. På
Dalaplan möts unga som gamla,
nyinflyttade till de som etablerat sig i
området under en längre tid.

Vilken koppling ser du mellan en
ökad trygghet och en trygg
boende- och stadsmiljö?

För Markaryds kommuns del har
Dalaplan lokaliserats längs Nya
Åbrovägen mellan Lagadalskyrkan,
Folkets Hus och Stig Inn. Det är i sin
tur inte kommunen som kommer
arbeta fram Dalaplan utan det ska
komma ifrån alla som bor, verkar och
besöker Strömsnäsbruk. Kommunen
har därmed inlett ett samarbete med
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
där blivande landskapsarkitekter ska
vara med och hjälpa till i
utformningen av Dalaplan.

Vem är du, och vad jobbar du
med?

Jag heter John Karlsson och jag är
Miljö- och Byggchef på Markaryds
kommun samt projektledare för
kommunens senaste platssamverkansprojekt.

Om man inte upplever att ens
boendemiljö är trygg så väljer man
inte heller att satsa på sin bostad. Det
är därför mycket viktigt att bostadsoch stadsmiljön uppfattas som trygg
för att vi ska få en positiv samhällsutveckling.

Hur arbetar du, och din
förvaltning för att öka tryggheten i
kommunen?

Vad syftar det nya
platssamverkansprojektet till att
uppnå, och hur?

Miljö – och byggenheten arbetar med
samhällsplanering och inom den
planeringen inryms ett
trygghetsskapande arbete i allra högsta
grad. Om vi ser utifrån ett helikopterperspektiv så arbetar vi med
kommunens Översiktsplan samt
detaljplaner. Planerna lägger grunden
till att beskriva hur exempelvis
bostadsområden, industriområden och
handelsområden kan utvecklas.

Platssamverkansprojekt Dalaplan
handlar om att lokalisera ett centralt
läge i Strömsnäsbruk som har
potential att bli en mötesplats för
strömsnäsborna och alla som besöker
Strömsnäsbruk.
För att kortfattat beskriva varför
delprojektet heter Dalaplan bygger det
på att vi hämtat inspiration till hur

Vad har vi gjort?
• Varit på en ”digital studieresa” till
Upplands-Bro, Norrtälje, Huddinge
och Södertälje för att utbyta idéer
kring trygghetsfrågan.
• Deltagit i Delegationen mot
Segregation (Delmos) och
Tillväxtverkets föreläsning om att
”Mäta och följa segregation”.
• Lanserat kommunen och polisens
nya medborgarlöften.
• Workshop i Strömsnäsbruk med
SLU och Strömsnässkolan.

Delprojektet Dalaplan inleder med att
träffa Strömsnässkolan. Efter
workshopen bjuds strömsnäselevernas
föräldrar in och får då möjlighet att
komma med idéer och förslag. Från
det kommer sedan allmänheten och
näringslivet att bjudas in och vi
hoppas på att i slutändan ha uppnått
ett förslag på en mötesplats som kan
bli som Dalaplan i Malmö.

Vad händer framöver?
• Fortsatta möten inom delprojekten med
representanter från skola, civilsamhället
och näringslivet.
• Arbete med projektets slutrapport.
• Fortsatt arbete med platssamverkan i
Strömsnäsbruk.
• Planering av workshop med forskare på
Lunds universitet och representanter
från ”Sveriges Föreningar”.

Tryggare tillsammans!
Kontakt: initiativtrygghet@markaryd.se
Telefon: 0433 – 722 19

