Trygghetsdialog Traryd 20201021
Denna trygghetsdialog tog plats på Coop i Traryd, på Hallandsvägen 1 mellan 15:30 till 18:30
med deltagare från projekt ”Initiativ trygghet”.
Projektets andra trygghetsdialog följer i den första dialogens goda tecken och gick även den
väldigt väl. Totalt fick vi in hela 49 svar under dialogens gång. Svar som målade upp en väldigt
god bild av vad det är som gör ”trarydare” både trygga och otrygga.
De slutsatser vi kan dra från projektets andra trygghetsdialog är att majoriteten av de som deltog i
dialogen i Traryd känner sig trygga. Där 53% av de vi pratade med kände sig ”Mycket trygga”,
32% kände sig ”Ganska trygga” och endast 10% kände sig ”Ganska otrygga” och 4% ”Mycket
otrygga”. Ett onekligen positivt resultat.
Bland de exempel som gavs, gällande vad som gjorde deltagarna trygga, lyftes ofta det faktum att
man känner sina grannar och dem i ens omgivning. Att man bodde i ett lugnt område eller
utanför tätorten var också sådant som deltagarna ansåg gjorde att de kände sig trygga. Gällande
vad man ansåg gjorde en otrygg så var det något svårare att hitta en tydlig trend, rädslan för
inbrott och för okända människor lyftes dock.
Bland de lösningsförslag som invånarna la fram för att göra kommunen till en så trygg plats som
möjligt, var polisnärvaro och grannsamverkan de två vanligaste svaren. Utöver detta lyftes
integration som en viktig fråga.
Som svar på frågan ” Vad hade gjort kommunen till en trevligare plats att bo och leva i?” ansåg
många att man skulle satsa mer på kommunens norra del, med fler företag, mötesplatser och
aktiviteter samt en trivsam utemiljö.
De som deltog i den i denna trygghetsdialog var 65% män och 35% kvinnor, män var således
något överrepresenterade. Åldersspannet var å andra sidan mer utspritt, även om invånare mellan
25-64 var flest, varav de flesta var bosatta i Traryd. Hos de som svarade var mångfalden, likt
trygghetsdialog ett, väldigt stor. med invånare från sex olika länder! Sverige, Syrien, Finland,
Tyskland, Eritrea och Sydkorea.
Ett stort tack till Coop Traryd som lät oss nyttja deras lokaler för denna dialog, och ett stort tack
till alla invånare som deltog i denna trygghetsdialog.

