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TILSTEDE: 

    

Ordfører og leder av politirådet Thor Hals, Ungdomskontakt i ungdomsteamet/Familiens hus Karolina Nordin, SLT              

koordinator og sekretær i politirådet Vegard Halvorsen, LOS i Ungdomsteamet/Familiens hus Therese G. Elsness, NAV leder 

Rune Kyrdalen, Natteravnleder Geir Bratlie, Natteravn Beate Ødegård, Leder av forebyggende enhet Indre Østfold 

Politistasjon Espen Valsgård, Leder av politikontaktenheten Indre Østfold politistasjon Madeleine Delbeck, Skolefaglig leder 

og medlem av politirådet Gunnar Aandstad, Konst. virksomhetsleder Familiens hus Gunvor Halstvedt, Rådmann og medlem 

av politirådet Synnøve Rambek, Spesialrådgiver og medlem av politirådet Arne Johnny Fossdal, Natteravn Inger Garberg, 

Natteravn Grete Kleiven 

 

Trygghetsvandring er et systematisk verktøy i Politirådets innsats i samarbeidet for et tryggere lokalmiljø. 

Politirådet i Askim har forpliktet seg til å gjennomgå rapporten fra siste trygghetsvandring i hvert møte og i 

samarbeidsavtalen for politirådet er det ønskelig med årlige vandringer. Dette betinger selvfølgelig at 

utbedringer skjer.    

Trygghetsvandringen inneholder ressurspersoner som felles går en runde i utvalgt område og diskuterer 
utfordringer rundt trygghet og trivsel i lokalmiljøet.  Metoden står mer omtalt på Brottsforebyggende råd 
(Sverige) sine nettsider; 
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180001590/1371914720537/2010_trygghetsvandring_va
gledning.pdf 

 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180001590/1371914720537/2010_trygghetsvandring_vagledning.pdf
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SAMLING OG PLANLEGGING 

Gruppa på 15 ble samlet i Frivilligsentralens lokaler på Torget til presentasjon, vandreplanlegging 

informasjonsutveksling, pizza og brus.  

 

RUTE, KART OG KOMMENTARER    

Fra Frivilligsentralen opp Kirkegata opp og inn til høyre mot Folkeparken. Ned mot Askimbyen skole og ut på 

Skolegata, inn på Jernbanegata før vi tok undergangen bort til Torggata og tilbake til Frivilligsentralen.  Mange 

stopp og kommentarer underveis, bla;  
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1. Inngang fra Kirkegata til Rådhuset. Passasje uten lys.  

2. Skatebanen er mørk nå. Er det mulighet for å la det lyse lenger? Vil dette medføre større trafikk senere 

på kvelden, for ungdommer som egentlig burde vært hjemme eller forebygger dette kriminalitet og gir 

større trygghet til området?  

3. Folkeparken melder fra om at de også ønsker lys. Mulighet for solcelleløsning? 

4. Thor og Synnøve informerer om at gjerdet i parkdammen blir byttet ut til et litt høyere (30 cm). Videre 

vil det bli løsning med lufttilførsel i dammen slik at den ikke vil fryse og dyrelivet der vil bli bedre 

5. Lys ved Askimbyen skole mangler. Her er det også kameraer som trenger lys. 

6. Det gamle snekkerverkstedet (regnskapskontorer nå) blir revet. Her blir det boliger. 

7. Corner ble besøkt. Alt OK. Mye ryddigere og mere lys nå enn ved forrige vandring. 

8. A.B.  AArstensgate/Snackentomta. Tydelige parkeringsplasser og godt med ladestasjoner til el-bil 

9. Lys ved Askim & Spydeberg Sparebank?  

10. Nedfarten mellom Askim & Spydeberg Sparebank og frisørsalong er mørk. Hva med vegglampe med 

bevegelsessensor? 

11. LUX ble besøkt. Ikke så mange gjester på tross av nyåpning. Alt OK. 

12. Gjennomkjøring forbudt skilt ved Dr. Randersgate. Status? 

13. Jams. 18 årsfest. Mange gjester. Stedet ble besøkt. Alt OK med unntak av en meget beruset gutt inne. 

Politiet (MD) ga beskjed til innehaver og vakt om dette. 

14. JAFS. Snakket med de som driver.  Ok. 

15. Jernbaneundergangen. Lys, romslig og fin.  

16. Mangler lys i Torggata 5 (bak Familiens hus). 

17. Mines ble besøkt. Ansatte hadde tidligere meldt fra om at det satt en ungdomsgjeng utenfor og drakk. 

Disse hadde nå flytta på seg (muligens gjester på JAMS). Ellers alt OK. 

18. Campino ble besøkt. Der sitter det en gutt og sover. Det viser seg at det er samme person som vi traff 

på JAFS. Han fikk igjen møte Politiet og fikk beskjed om å ta raskeste vei hjem.  

19. Charlies Diner. Alt OK. Fine lokaler men kunne vært mer åpent inngangsparti.     

 

 

Rapporten vil bli formidlet til deltagere av vandringen og andre aktuelle aktører. Mulige tiltak vil selvfølgelig 

diskuteres i politirådsmøtene i Askim.  

 

Takk for oppmøtet! 

 

 

VH 

 

 

 


