Utvärdering av ting och mässa
Tinget
Följande framkom och föreslogs vid de olika seminarierna

Integrationsseminariet
Starta upp sociala företag och låt SecLink vara huvudman. Satsa på ungdomar (svenska och invandrare) och använd t
ex pensionärer som mentorer (SPF-folk).

Seminariet ”Ung och säker”
•
•
•
•
•

Behovet av civilkurage
Vikten av förebilder, och att visa på fler
Tydliggör värdegrunden
Bistå föräldrar och utbilda om barnuppfostran
Samverka

Seminariet ”Gammal och stark”
•
•
•
•

Se de äldre som en resurs! Hjälp dem hjälpa andra, och att komma ut i föreningslivet.
Skapa en resursbank, bygg sociala nätverk
Skapa bättre mötesplatser för äldre, engagera fastighetsbolag
Förebyggande vård via föreningsliv, gemenskap och ändrade attityder

Seminariet ”Trygg och säker stad, för alla eller bara för en del?”
•
•
•
•
•
•
•

Ökad delaktighet och inflytande
Mötesplatser i bostadsområdena
Trygghetsvandringar
Fler som rör sig ute kvällstid
Nattvandrare
Bussförbindelser
Viktigt att börja tidigt, särskilt i skolan

Mässan
Av totalt 23 utskickade enkäter har 18 besvarats. Om resultatet:
• Samtliga tycker att detta evenemang ska återkomma årligen.
• Samtliga tycker de blivit bra eller mycket bra bemötta av arrangörerna.
• De flesta tycker att informationen före och under mässan varit bra. De flesta tycker även att de fått den hjälp de
behövde både före och under mässan.
• Åsikterna om det var rätt att ha mässan i Gallerian och på Fristadstorget varierade. Några tycker att platserna är
bra för att det är där folk rör sig. De som var missnöjda tyckte det var fel tid på året för en mässa utomhus, och
önskade ha den lite längre fram på året.
Alla
tyckte att mässan endast borde ha varit en dag, och inte två. Då hade det varit mer samlat och koncentrerat.
•
• Samtliga skulle vilja återkomma som mässdeltagare.

Styrgruppens bedömningar
Positivt
•
•
•
•
•
•

Bra resultat utifrån våra resurser och den ekonomi som fanns att tillgå
Bra föreläsare!
Bra tidningsbilaga ”Trygga staden”! !
!
!
Besökare och utställare klart positiva!
Många besökare på utställningarna, särskilt i Gallerian
Många intressanta synpunkter på tinget som vi ska gå vidare med!

Negativt
•
•
•
•

Dåligt med arrangemang på scenen
Dålig uppslutning på seminarier och föreläsningar
Dåligt med folk på torget under det politiska forumet
Dålig ekonomi vilket höll oss tillbaka

Reflektioner
•
•
•
•
•
•
•

Låg mässan för tidigt på våren?
Vädret var inte det bästa
Det fanns en del andra evenemang som lockade folk detta veckoslut
Borde mässan ligga direkt efter folk fått lön?
Hur stort är egentligen intresset hos allmänheten för säkerhetsfrågor?
Varför kom inte fler till föreläsningarna, trots all marknadsföring?
Vi var i centrum, men blev det ändå för utspritt?

Förslag framåt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Separera mässan och tinget
Samarbeta med andra aktörer för att dra mer folk
Förlägga den där det finns mycket folk, kanske Tuna Park?
Fler utställare och aktörer
Fler aktiviteter under mässan som lockar folk
Samordna med räddningstjänsten nästa gång
Endast en dag
Snabbt gå vidare med de synpunkter som kom fram på tinget
Viktigt att fortsätta popularisera vardagssäkerhetsfrågor, i media etc
Utveckla informations- och utbildningsinsatser för företag och organisationer

Läs mer om arbetet efter tinget på www.tryggastaden.se

