Status/Afrapportering ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”

Aktiviteter

Indsats: Tryghedsvandringer 2016
Status

Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt
1) Årshjul udarbejdet og følges.
2) Drejebog revideres efter behov, eks. nye links, nye samarbejdsparter og
præcisering af formuleringer. Drejebogen er udarbejdet og er et redskab til
dialog med Samrådene før, under og efter vandringerne.
3) Møde i indsatsgruppen
4) I 2016 har vi haft særligt fokus på, Samrådene er meget konkrete på hvorfor de
ønsker at invitere til en vandring, det betyder at vi kan tage ”ad hoc”
personer/eksperter med på vandringen, fra Aalborg Kommune og Nordjyllands
Politi.
Tryghedsvandring Aalborg Øst
Borgerforum Øst inviterede Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune på tryghedsvandring
en af årets første smukke forårsaftener. Aalborg Øst er en by i byen hvor der bor mange
af Aalborgs borgere, herudover findes mange dagligvarebutikker, institutioner og bl.a.
Aalborg Universitet og om nogle år det nye Supersygehus også bygget færdig i bydelen.
Bydelen har mange engagerede og aktive borgere, foreninger og indsatser, flere af dem
er repræsenteret i Borgerforum Øst.

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Årshjul udarbejdet februar/marts 2016.
Løbende justeringer gennem 2016 af Drejebog.

Gennemført forår 2016
AK Belysning har deltaget og på vandringen i Løvvangen vil Beredskab Nordjylland deltage
bl.a. for at introducere forebyggelsespakker for forebyggelse af brand.

Gennemført den 11 april
Opfølgning på vandring foretaget og alle opgaver afsluttet.

Den velplanlagte vandring blev foretaget på bydelens gode stisystemer fra Planetcentret
til Regionshuset. Borgerforum havde desuden inviteret nøglepersoner fra Aalborg Øst fra
bl.a. Trekanten, repræsentanter fra afdelingsbestyrelser, husrådet i Kanalhuset og
studerende fra kriminologistudiet på Aalborg Universitet. Parterne oplever bydelen som
en stille, hyggelig og langt fra utryg, hvilket også underbygges af Nordjyllands Politi.
Under vandringen blev der drøftet sikkerhed, beplantning, belysning, engagement og de
nyeste planer i bydelen. Vandringen resulterede i afklaring og konkrete aftaler på
initiativer, der kan underbygge trygheden i Aalborg Øst.
Tryghedsvandring Vestbjerg
Vestbjerg Samråd inviterede Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune på
tryghedsvandring i Vestbjerg. I byen, hvor mange kender hinanden, havde man særligt
fokus på belysning.
Ruten foregik på Tingvej og videre til Blomsterbakken, der var klædt i det smukkeste
lyserøde flor, her står nemlig flotte store Japanske Kirsebærtræer så langt øjet rækker,
herefter langs stisystem på flere veje med blomsternavne, Bakkevej, Ridebanen og
Mejlstedvej.
Under vandringen blev der, blandt flere emner, drøftet belysning. Vandringen resulterede

Gennemført den 11. maj 2016
Opfølgning på vandring foretaget og alle opgaver afsluttet.

i afklaring og konkrete aftaler på initiativer, der kan underbygge trygheden i Vestbjerg.
Borgermøde Valsted
Borgerforeningen og Valsted Samråd i Valsted indbød til borgermøde omkring
indbrudsforebyggelse og nabohjælp
I Valsted går man ind for forebyggelse. Som et led i denne forebyggelse har Valsted
Samråd bl.a. anskaffet en hjertestarter og udvalgt en tilkaldegruppe.

Gennemført den 13. oktober 2016
Opfølgning på vandring foretaget og alle opgaver afsluttet. Der forventes vandring i 2018

Da Valsted Borgerforening og Samråd inviterede til borgermøde omkring
indbrudsforebyggelse, var det ligeledes for at underbygge trygheden, for byens 234
borgere oplever ikke mange indbrud.
Flere af Valsteds borgere mødte veloplagte op til et møde med repræsentanter fra
Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Der blev i løbet af aftenen fortalt om og drøftet
tryghedsvandringer, nabohjælp, sikring af hus og ejendele. Trods det forholdsvis alvorlige
emne, blev der grinet meget, mens de tilstedeværende nød den velbryggede kaffe og
hjemmelavede kage.
Tryghedsvandring Samråd Centrum
2x Tryghedsvandringer Båndbyernes Samråd
Tryghedsvandring Løvvangen
Tryghedsvandring Godthåb
Evalueringsmøde i indsatsgruppen

Afventer
Udskudt af Samråd forventes i foråret 2017
Forventes i forår 2017, bl.a. også i samarbejde med indsatsen ”Tryg Bydel” og
Nordjyllands Beredskab.
Forventes forår 2017
Gennemført efterår

Formidling

Status

Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling
Indsatsen Tryghedsvandringer anvender formidling aktivt
I forbindelse med Tryghedsvandringerne og Borgermødet har indsatsen brugt formidling
via mailkorrespondance både før og efter vandringerne. Fotodokumentation og tekst for
vandringerne som er uploadet på Subsite, Aalborg Kommunes Facebook, samt i
lokalaviserne for de respektive Samråds områder, Samrådenes Facebook, referater
og/eller hjemmesider.
Individuel kontakt til de Samråd, der i efterår 2015, har udtrykt ønske om vandring.
Formidling i forbindelse med ny samarbejdspart fra politi i indsatsgruppen
Tryghedsvandringer. Formidlingen er foretaget gennem Subsite/AAK Facebook og via
mail til samtlige samråd.
Formidling i forbindelse med gratis nabohjælpsskilte fra TrygFonden. Formidling er
foretaget via Subsite og via mail til samtlige samråd.
Kampagne Nabohjælp
I forbindelse med at Tryg Aalborg har indgået samarbejde omkring landsdækkende
kampagne omkring Nabohjælp i foråret 2017, vil indsatsgruppen anvende denne
kampagnes materiale i forbindelse med indsatsen Tryghedsvandringer.

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Gennemført

Måling/metode

Status

Gennemført februar 2016
Gennemført april 2016

Gennemført september 2016
Forår 2017

Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget
Måling foretages via spørgeskema er baseline før vandring og
spørgeskema/fokusgruppeinterviews efter vandring. Under vandring benyttes ligeledes
deltagende observationer.
Drejebogen er input til vandringen. Den er et redskab til Samrådene til at komme i gang
med en vandring og spørgeskema for vandringen. Drejebogen udfyldes ligeledes efter
vandringen og indgår som en del af målingen.
Der har været en rigtig god dialog under Tryghedsvandringerne, som er med til at skabe
balance i hvad Samrådene vægter som vigtigt i deres vandring. Selve målingen for
indsatsens opgave er, at der kommer feed-back på vandringen og de opgaver som
vandringen har givet indsatsen med retur, har der været rigtig god kommunikation om.

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Gennemføres ved hver vandring

Resultater/delmål
Hvilke resultater er opnået i indsatsen
Her taler vi om reel samskabelse, det er samrådene og relevante samarbejsparter der i dette tilfælde selv inviterer, koordinerer og planlægger rute. Vandringen foretages når
Samrådet og lokale aktører kan og ønsker det. Det er dem der styrer forløbet og det er vigtigt for civilsamfundets ejerskab. Vandringerne fungerer efter hensigten og når behovet
er der.
Der har vist sig en meget stor tilfredsstillelse for Samrådene, at kunne være med til at understøtte trygheden i de områder de dækker. Indsatsgruppen har evalueret indsatsen og
vurderer at vandringerne giver rigtig god mening i forhold til civilsamfundets kontakt med Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Vandringerne giver bl.a. den spinoff effekt, at vi
efter vandringerne bliver kontaktet for vej ind i respektive forvaltning, ved eks. bekymringssager. Indsatsgruppen ønsker, at Tryghedsvandringerne fortsat skal være en indsats i Tryg
Aalborg Version 2.

Erfaringer – udveksling
Gode erfaringer de andre indsatser kan drage nytte af
Vær opmærksom på at samskabelse med borgerne, der i dette tilfælde selv skal invitere, koordinere og planlægge rute, foretages når Samrådet og lokale aktører kan og ønsker. Det
er dem der styrer forløbet og det er vigtigt for civilsamfundets ejerskab. Her skal man som kommune og politi så at sige ”sidde på hænderne”.
Det er en fordel, at vandringerne koordineres og varetages af de forskellige parter fra Nordjyllands Politi og 3 forvaltninger i Aalborg Kommune, det giver et godt tværfagligt
samarbejde og en kvalificering, og helhed i vejledning på vandringen, ydermere er der en god mulighed for bredde og kvalificering i efterfølgende vejledning.

Statusbeskrivelse
Max. ½ side
I 2016 har der været fokus på at inddrage relevante adhoc personer fra kommune og politi på vandringer. Måling foretages via spørgeskema er baseline før vandring og
spørgeskema/fokusgruppeinterviews efter vandring. Under vandring benyttes ligeledes deltagende observationer. Indsatsen Tryghedsvandringer anvender formidling aktivt.
Der har vist sig en meget stor tilfredsstillelse for Samrådene, at kunne være med til at understøtte trygheden. Indsatsgruppen har evalueret indsatsen og vurderer at vandringerne
giver rigtig god mening i forhold til kontakt mellem civilsamfund via Samråd m.v., Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Vandringerne giver bl.a. den spinoff effekt at vi bliver
kontaktet for vej ind i respektive forvaltning, ved eks. bekymringssager. Det er en fordel, at vandringerne koordineres og varetages af de forskellige parter fra Nordjyllands Politi og 3
forvaltninger i Aalborg Kommune, det giver et godt tværfagligt samarbejde og en kvalificering, og helhed i vejledning på vandringen, ydermere er der en god mulighed for bredde og
kvalificering i efterfølgende vejledning. Indsatsgruppen ønsker, at Tryghedsvandringerne fortsat skal være en indsats i Tryg Aalborg Version 2.
I forbindelse med at Tryg Aalborg har indgået samarbejde omkring en landsdækkende kampagne omkring Nabohjælp i foråret 2017, vil indsatsgruppen anvende denne kampagnes

materiale i forbindelse med indsatsen Tryghedsvandringer.

