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Bilgruppen i Håbo 

Närvarande: Jan Håkansson polisen, Charlotta Bjälkebring Carlsson 
Kommunstyrelsens förvaltning kultur och livsmiljöavdelningen, Håkan 
Bergström Räddningstjänsten, Agneta Edlund Länsförsäkringar, Arne 
Andersson Miljö och teknikförvaltningen gatuavdelningen, Mats Norrbrand 
och Anneli Algesson Rask Håbohus AB. 

 

1. Charlotta hälsade  välkommen och  vi gjorde en presentationsrunda. 

2. Förra minnesanteckningarna lades till handlingarna – Bilgruppens 
samverkansöverenskommelse undertecknades. 

3. Rapporter 

Hälsa på Lika villkor (Liv o Hälsa vuxen) 

- De flesta mår bra i Håbo kommun. Totalt 70 procent av dem som 
har svarat på enkäten upplever att deras allmänna tillstånd är 
bra/mycket bra.   
 
- Andelen med nedsatt psykisk hälsa har minskat i jämförelse med 
tidigare år, särskilt bland kvinnor.  
 
- Den upplevda tandhälsan har också förbättrats från tidigare års 
mätning.    
 
- Kommuner med högre utbildningsnivå har generellt ett bättre 
allmäntillstånd.   
 
- Övervikt (BMI>25) har ökat hos kvinnor och män. Bland män har 
andelen med övervikt ökat från 54 procent (2004) till 63 procent 
(2012). Bland kvinnor har andelen med övervikt ökat från 45 procent 
(2004) till 50 procent (2012). (Barnen upplevs som smalast i Håbo 
kommun till skillnad från övriga kommuner i länet enligt 
Hälsoäventyret).  
 
- Daglig rökande männen har från föregående mätperiod ökat från 10 
procent (2008) till 12 procent (2012). En förklaring skulle kunna 
vara att snuspriset har ökat vilket kan ha inneburit att en större andel 
har övergått till rökning. Vi diskuterade det oroväckande i att 
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rökning ( och försäljning av billiga smuggel cigaretter) kan vara en 
inkörsport till tyngre droger som ex. cannabis och spice. 
 
- Upplevd trygghet i bostadsområdet låg mellan 95-98 procent i 
Håbo kommun enligt liv och hälsa enkäten. Det som har målats upp i 
media kring otryggheten i Håbo kommun kanske inte stämmer.  

 
- Generellt i länet är ensamstående kvinnor med barn en ekonomisk 
utsatt grupp.  
 
- Arne A berättade att de är i gång med att bygga ett utegym. vid 
Grönadalen området.  

 
4. Inga övriga frågor 

5. Nästa möte onsdagen den 29 maj kl. 14.00/ dagordning och 
möteslokal meddelas senare.  

6. Gemensam trygghetsvandring anordnad av Arne A och Anneli A. R 
i centrala Bålsta. Se bilaga för minnesanteckningarna från 
trygghetsvandringen.  

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 
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Noteringar från genomförd trygghetsvandring 6/3 – 13  
kl. 17.30 – 19.00 

Medverkande: Håbo kommun; Arne Andersson, Charlotta Bjälkebring 
Carlsson, Polisen; Jan Håkansson, Hyresgästföreningen; Bengt-Åke Alm, 
Torbjörn Lindell, Håbohus; Peter Welch, Anneli Algeson Rask 

Gruppen utgick från kommunhuset och promenerade ner mot 
gymnasieskolan, förbi centrum och vårdcentralen. Här kunde gruppen 
konstatera att åtgärderna med att ta bort de buskar som tidigare växt framför 
vårdcentralen, varit väldigt lyckat. Området känns öppet, ljust och tryggt.  

Vidare promenerades det vidare längs Dalstigen mot Viktoriastigen och 
Astrakanen. Här har kommunen rensat upp bland växtligheten som finns 
mellan gångvägen och bostäderna, mycket lyckat och väl utfört, enligt 
gruppen.  

Promenaden fortsatte in mellan husen på Astrakanstigen och förbi Pomona 
upp mot busstationen och stationshuset. Här noterades att buskaget mot 
centrumsidan skulle behöva en rejäl beskärning, så att det blir lite 
glesare och inte är så tätt, när löven slår ut.  

Stationshuset med vänthallen, bidrar till en viss otrygghetskänsla. Detta på 
grund av att det på senare tid har varit en plats där påverkade personer har 
uppehållit sig. Det har upplevts obehagligt av andra personer som nyttjat 
vänthallen. Gruppen kunde konstatera att det var en hel del glaskross på 
baksidan av huset, Arne har beställt städning av detta område.  

Pendlarparkeringen såg bra ut. Efter stationsområdet tog sig gruppen vidare 
mot centrum och bostadsområdet Mansängen. Den parkering som finns vid 
bostadsområdet har fått ny belysning, för några år sedan, som ett resultat av 
bilgruppens bildande. Parkeringen upplev som väl upplyst. Vid promenaden 
förbi bostadshusen kunde gruppen konstatera att det överlag såg bra ut. En 
lampa i en portal kunde noteras som trasig. Håbohus har bytt ut 
gårdsbelysningen vilket resulterat i ett bättre ljus på gårdarna, kvällstid.  

Vid Dalstigen i tunneln mot Skeppsvägen har kommunen installerat en ny 
sorts tunnelbelysning, vilket gruppen tyckte är väldigt bra! Tunneln upplevs 
som ljus och trygg! Ett litet önskemål gällande Dalstigen, där den går förbi 
mitt i Mansängenområdet, är att träden som finns bör klippas ur så att 
strålarna för belysningen inte ”fastnar” i bladverken, när bladen slagit ut. 
Vandringen avslutades framför ingången till Fridegårdsgymnasiet.  

Gruppens sammantagna upplevelse av vandringen är att det överlag ser 
mycket bra ut, ur trygghetssynpunkt. Både Håbo kommun och Håbohus 
jobbar aktivt med att se över buskage och belysningar för att få så trygga 
områden i samhället, som möjligt. Hyresgästföreningen uppskattade att 
delta, då de får en insyn i hur kommunen och bostadsbolaget arbetar. De har 
också möjlighet att informera sina medlemmar om det kommer in frågor och 
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de vet vilka de kan ta kontakt med om de får in synpunkter eller 
funderingar. 

 

Vid pennan: 

Anneli Algeson Rask  

 

 


