Status ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”

Aktiviteter

Indsats: Tryghedsvandringer i fællesskab med Samrådene 2017
Status

Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt
Idet der, siden november 2016, ikke har været ansat en koordinator fra By- og Landskabs
forvaltningen til at varetage koordinering og opfølgning af Tryghedsvandringer, har det
ikke været muligt at følge op på tryghedsvandringen i Løvvangen og indgå i andre
tryghedsvandringer. I oktober 2017, overtog en anden afdeling i By- og
Landskabsforvaltningen
Tovholderfunktionen
og
Koordinatorfunktionen
af
Tryghedsvandringerne. Der er i perioden kommet ny repræsentant fra Nordjyllands Politi
i indsatsgruppen, ligesom Beredskabscenter Nordjylland fremadrettet er fast del af
indsatsgruppen for Tryghedsvandringer.

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Det forventes at der foretages tryghedsvandringer fra foråret 2018.

Rent praktisk vil muligheden for en tryghedsvandring præsenteres som et tilbud på de
Samrådsmøder der holdes i ”marken” hvert andet år (halvdelen af Samrådsmøderne
afholdes i lige år og halvdelen i ulige år). Er der et ønske fra Samrådene om en
tryghedsvandring, foretager indsatsgruppen en vandring – det giver god mening og
synergi med øvrigt samarbejde med Samrådene.
Det forventes at der foretages tryghedsvandringer igen fra foråret 2018.
Tryg Aalborgs hjemmeside og Drejebogen for Tryghedsvandringer 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.
Vandring i Valsted - opfølgning på Borgermøde i 2016.
Vandringe blev foretaget af Nordjyllands Politi og efter aftale med Samrådet,
omhandlede denne vandring Nabohjælp. Dog blev der foretaget opfølgning fra AK
Belysning, vedr. belysning efter dette møde.
Tryghedsvandring Løvvangen - Tryghedsvandring i fællesskab med Løvvang Samråd
En kølig og smuk forårsaften inviterede Løvvang Samråd Nordjyllands Politi og Aalborg
Kommune til tryghedsvandring i Løvvangsområdet. Tro nu ikke, at Løvvangen er et utrygt
sted at bo, tværtimod, fortæller de 40 borgere, der denne aften var mødt op for at
understøtte trygheden i området.
Aftenens repræsentation viste et stort engagement for Løvvangsområdet. Blandt
deltagerne var Løvvangs Samråd, beboere, Bydelsmødre, Multimænd, Sundby-Hvorup
Boligselskabs administration, ansatte i Den Boligsociale Helhedsplan i Løvvangen, Familieog Kulturcoach, Midtbysjakket, repræsentant fra Menighedsrådet, Børnehaveleder,
politiker og repræsentant i Byrådet.
Under vandringen blev det fortalt, at der er stor tryghed i området, folk er glade, stolte
og trygge ved at færdes i området. Der er virkelig mange gode historier om området. Bl.a.
er der gjort et stort arbejde for at understøtte trivsel, tryghed og netværksskabelse via

Løbende justeringer af Drejebog og Indsatsbeskrivelse på Tryg Aalborgs hjemmeside.

Gennemført den 23. februar 2017

Gennemført den 29. marts 2017
Opfølgning på vandring er ikke foretaget i skrivende stund, forventes afsluttet inden
foråret 2018.

det boligsociale arbejde og renovering af Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12.
Boligorganisationen har modtaget pris for deres renovering. Ud over renovering af
bebyggelse, er der ligeledes anlagt attraktive grønne arealer, der indbyder til leg og
samvær. Der er mange netværksskabende og kulturelle tiltag i området, langs Løvbakken
overfor Løvvangsskolen, etableres bl.a. en spændende cykelbane i maj 2017. Der er
ligeledes et godt og finmasket samarbejde i området, hvilket også afspejles i hvor mange
der er repræsenteret på vandringen.
Indsatsgruppen bestod på denne vandring af repræsentanter fra By- og
Landskabsforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Nordjyllands Politi,
Nordjyllands Beredskab og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Fokus for vandringen er, hvorledes Samråd og lokale nøglepersoner kan understøtte
trygheden i området. Undervejs på vandringen udpeges steder der med fordel kan gøres
noget ved for at understøtte trygheden, det være sig eks. beskæring, belysning og
affaldsopsamling.

Formidling

Status

Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling
Formidling af Tryghedsvandring i Løvvangen på Subsite og i lokalaviser.
Formidling i forbindelse med gratis nabohjælpsskilte fra TrygFonden. Formidling er
foretaget via Subsite og via mail til samtlige samråd og Aalborg Kommunes Facebook.
Formidling af gode råd fra Nabohjælp på Subsite og Aalborg Kommunes Facebook.
Formidling om Tryghedsvandringer på Tryg Aalborgs stand på Aalborg
Bæredygtighedesfestival 2017.
Formidling om Tryghedsvandringer på Borgermøde om indbrudsforebyggelse

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Ultimo marts/primo april 2017
Februar 2017

Måling/metode

Status

Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)

Juli 2017
9. september 2017
28. november 2017

Resultater/delmål
Hvilke resultater er opnået i indsatsen
Her taler vi om reel samskabelse, det er samrådene og relevante samarbejdsparter 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.

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 og nu også med Nordjyllands
Beredskab, 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
Idet der, siden november 2016, ikke har været ansat en koordinator fra By- og Landskabs forvaltningen til koordinering og opfølgning af Tryghedsvandringer, har det ikke været muligt
at følge op på tryghedsvandring i Løvvangen og andre evt. tryghedsvandringer. I oktober 2017, overtog en anden afdeling i By- og Landskabsforvaltningen Tovholderfunktionen og
Koordinatorfunktionen af Tryghedsvandringerne. Der er i perioden kommet ny repræsentant fra Nordjyllands Politi i indsatsgruppen, ligesom Beredskabscenter Nordjylland
fremadrettet er fast del af indsatsgruppen for Tryghedsvandringer.
Rent praktisk vil muligheden for en tryghedsvandring præsenteres som et tilbud på de Samrådsmøder der holdes i ”marken” hvert andet år (halvdelen af Samrådene holdes i lige år og
halvdelen i ulige år). Er der et ønske fra Samrådene om en tryghedsvandring, foretager indsatsgruppen en vandring – det giver god mening og synergi med øvrigt samarbejde med
Samrådene.
Der har været fortaget én tryghedsvandring i perioden.
Det forventes at der foretages tryghedsvandringer igen fra foråret 2018.

