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Anteckningar vid BRÅ-möte i Hjo 2020-03-03
Närvarande: Erwin Hedén, Lisbeth Göthberg, Helene Benjaminsen, Catrin Hulmarker,
Eva Ulfenborg, Erik Eriksson, Magnus Svensson, Svante Andrén, Jarl Graf, Christina von
Tell,

Frånvarande: Christer Svensson, Carina Sallén, Anders Westermark.
Mötet öppnades av ordförande Catrin Hulmarker.
Nattvandrarna (Redovisas i sin helhet från mail av Lars Emilsson): Verksamheten
2017-19 bestod i deltagande i matfestivalerna, cruising i Hjo, Tibro, Tidaholm och
Falköping samt någon enstaka vandring i Hjo beroende på att vi var 3 aktiva.
2019 hösten var det en samling med föräldrar på Guldkrokskolan samt uppföljningsmöte
på Lilla Park.
Detta gav 20 stycken intresserade som anmälde sig.
Då man skall få vandra krävs två saker, vara minst 25 år i nuläget samt att genomgått en
kurs bestående av
•
Genomgång av organisation, lära känna varandra
•
Genomgång med Polisen, vad man får göra och inte, kontaktskapande
•
Genomgång med Soc, i detta fall Dialogen, kontaktskapande
•
D-HLR samt allmän sjukvård, tryckförband
•
Prova på vandring vid ett par tillfälle
Av de 20 har 9 st deltagit vid ett par tillfällen, utbildningen pågår. Övriga 11 har 2 st
hoppat av och 9 inte hört av sig men ”tjatar” på dem att komma.
Som ringar på vattnet har 4 st till anmält sig, så en ny omgång utbildningar är under
genomförande.
Närmast är träff med polisen i morgon 27/2
Vi är väldigt tacksamma för det stöd vi får från kommunen med lokaler både på Rödingen
(utbildning) och
Vallgården (nattvandring)
Vi har samarbete med Hela människan som vandrar fredagar och vi vandrar lördagar.
Om det saknas personal så stöttar vi varandra.
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Genom kontakter fick vi information om att det skulle vara en EPA träff 21/2 med
planerad vandring.
Blev i sent skede flyttat till 22/2 och då hade vi inte möjlighet att vandra tyvärr
Planen framåt är vandring på lördagar när personalen är utbildad.
Extra satsning med flera grupper vid Valborg, Matfestivalen i Skövde samt vid cruising i
Hjo, Tibro, Tidaholm och Falköping
Med vänlig hälsning
Nattvandrarna HJO
Lars Emilsson
070-374 04 39
Återkoppling Hammarnskolan och Guldkroksskolan (Svante Andrén): På
Hammarnskolan finns idag sk. ”värmekameror”, som endast registrerar om någon är i
närheten. Går ej att urskilja konturer. Tillsammans med dessa värmekameror är ett
högtalarsystem inkopplat. Ljusberäkningar håller på att utföras, för att kunna sätta upp
belysning på de platser där belysning gör mest nytta och har bäst effekt. En liknande
lösning har diskuterats för Guldkroksskolan. En offert är inhämtat, offerten är på 85.000:-.
Dock har det varit lugnt på de båda skolorna en tid nu.
Nyboskolan i Tibro kommun, har haft omfattande skadegörelse. Dock har detta upphört
nu, sedan några veckor tillbaka. Att skadegörelsen upphört beror troligtvis på att kraftig
belysning som styrs av rörelsesensorer satts upp på skolans fasad, samt att under två
helger (nattetid) befann sig väktare, utrustade med BRA kameror, inne i skolans lokaler
och kunde fotografera de ungdomar som gjorde sig skyldiga till brott. Väktarna tillkallade
polis, varpå ungdomarna nu är identifierade. En positiv effekt är att ungdomar nu tror att
det finns väktare på skolan nattetid.
Information från ledamöter:
Erik Eriksson: De oönskade hyresgäster man haft är nu borta. Detta har medfört att det
blivit lugnt och att det upplevs tryggt. Mycket gott samarbete med polis och
socialförvaltning.
Trafik (Magnus Svensson): Säkerhetsdagar för åk 8 är på gång där man önskar närvaro
av polis/räddningstjänst/ambulans. Men, svårt att få till något så att alla kan närvara
samtidigt. Cykeldag för åk 3 ska genomföras samt en cykelsäkerhetsdag för åk 5.
Trafikutbildningen för den personal som är kvar, ska avslutas innan sommaren. Vidare finns
ett förslag om att skyltar skall sättas upp i de områden man sätter upp trafikmätningarna.
Exakt vad som skall stå på dessa skyltar är inte klart, men hjälp har tagits av
kommunikationschefen.
Polisen (Helene Benjaminsen): Informerade om medborgarlöftet och
Samverkansöverenskommelsen. Lugnare i Hjo kommun. Troligen på de satsningar som
genomfördes 2019. En ansökan om tillstånd för cruising i Hjo finns.
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Christina von Tell: Drogpolicy draget för KS. Lilla Brås uppgifter är att vara ”verktyg” åt
BRÅ, utbyta info med bl a sjuksköterskor (skola), polisen, nattvandrarna mfl. Möte en
gång/termin, jobba mot ungdomar mm.
Jarl Graf: Föreslår att kommunen delar ut varselvästar till de som fyller 75år. Detta för
att öka synligheten då många går mörkt klädda.

Nästa möte: 2/6-20 kl. 13.00-15.00.
Vid pennan
//Erwin Hedén

