Minnesanteckningar från uppföljande Medborgardialog - kvinnors trygghet,
1301106
Ett fyrtiotal hade slutit upp för att diskutera kvinnors trygghet och hälsades välkomna av
kommunalråd Monica Hanson, som tycker det är viktigt att trygghetsfrågan lyfts.
Det redovisades en del av tankarna som kommit upp vid förra medborgardialogmötet i maj
och de åtgärder som planeras. Vad som redan åtgärdats är:
• g/c tunnlar under 45:an vid Sylte samt mellan Bike och Nya skolan är klottersanerde
• promenadstigen vid hamnen har fått 4 st nya belysningsstolpar
Taxikön i centrum befinner sig på diskussionsstadiet, där man resonerar kring alternativ
placering.
Stora förändringar som tar tid att genomföra är planerade för:
• Drottningtorget
• Hjortmosseparken – projektering under 2014
Under kvällen redovisades vilka platser som vid förra medborgardialogmötet markerats av
deltagarna som trygga/otrygga på en karta över Trollhättan.
Även denna kväll gavs tillfälle att markera samt kommentera platser på kartan, se noteringar sist i minnesanteckningarna.
Deltog i dialogmötet gjorde invånare i Trollhättan, polis, räddningstjänst, kriminalvården
samt tjänstemän från Trollhättans Stad. Man satt i grupper och diskuterade under tiden
som Monica Hanson, polis och räddningstjänsten cirkulerade bland borden.
Några av kommentarerna som kom upp vid borden under kvällen:
 Jag känner mig extra utsatt som kvinna då det är mörkt och jag är ensam ute
 Stötta oss föräldrar i vår roll, föräldrautbildning och förebyggande arbete
viktigt
 Värna och ta hand om varandra, våga bry sig och vara en medmänniska
 Satsa på värderingar tidigt i skolan såsom respekt, bemötande, jobba med
attityder och rollspel samt könsroller
 Inte göra sig själv till ett offer, viktigt med bra förebilder
 Positivt att räddningstjänsten skapar kontakt med ungdomarna
 Ungdomarna är viktiga
 Kulturkrockar i uppfostran, språk kan leda till missförstånd och skapa
otrygghet
 Medias bild av trygghet – vad skapar det? Målas en bild upp som skapar
rädsla större än det behöver vara?












Viktigt att ta vara på synpunkter som kommer fram vid möten som detta
t ex önskemål om ökad belysning, men inte bara punktinsatser
Med fler vuxna ute i rörelse känner jag mig tryggare
Trygghet - vems ansvar? – allas! Politiker, polis, förvaltningar
Hur tar jag mig hem från centrala Trollhättan kvällstid på ett säkert sätt?
Mer synliga patrullerande poliser önskas
Ökad belysning
Har blivit ett tuffare samhällsklimat, om ingen framtidstro finns bryr man sig
inte
Arbetslösheten leder till mindre pengar och mer brott - Skapa sysselsättning
åt både vuxna och ungdomar
Alkohol och narkotika spelar en stor roll för omdömet
Känsla av att det är mycket droger, viktigt att komma åt langare

Kvällens moderator, höll i sammanfattningen och varje bord redovisade vad som kommit
upp. Här är några av de förslag på förbättringar som kom upp:
 Bättre skyltning vid Resecentrum med karta över Trollhättan som visar var man befinner sig, samt lösa kartor att ta med sig.
 Bättre belysning vid gångstråken.
 Utökad belysning i Hjortmosseparken
 Ta tillvara på information från medborgare och genomför åtgärder därefter.
 Stäng krogarna tidigare.
 Fler bevakningskameror.
 Organisering så man slipper gå hem ensam efter krogkväll.
Polisen ger följande information om läget i Trollhättan:
 De anmälda brotten minskar stadigt
 Anmält våld utomhus minskar
 Fler lagförs, polisen är effektivare
 Polisens arbetstid utgår från brottsintensiteten – de ska vara där och då det behövs
Mötet avslutades efter 2 timmar och Monica Hanson tackade alla som deltagit, roligt
att så många kommit och tyckte det varit bra och viktiga diskussioner. Har under kvällen blivit styrkt i att det är viktiga frågor och att det är många som jobbar och sliter med
dessa frågor varje dag. Det är allas vårt ansvar, både som medmänniska och föreningssktiv, att dra sitt strå till stacken och fortsätta det viktiga trygghetsarbetet.

Resultat av trygghetsinventeringen 6 november 2013
Här följer en sammanställning på platser som markerats på kartan som otrygga respektive
trygga. Då det finns kommentarer till de markerade platserna är de skriven med kursiv stil
för att det ska bli tydligare.
Otryggt
Centrala Trollhättan
- Tunneln mellan Älvhögsborg och Folkets park – är mörkt med mycket buskar.
- Folkets park, parkeringen
- Djupebäcksparken – dålig belysning runt om och höga träd som skymmer belysningen. Vill ha belysning i mitten av parken.
- Spikön – Går ej runt Spikön då det är mörkt. Vill att det ska vara belysning bakom
buskar och hörn. Vill att det ska vara belyst ”bakom”.
- Korsningen Gravaregatan/Drottninggatan – höjdskillnad, skymd sikt, skyltning obefintlig.
- Klipp mer på buskarna i Snäckan.
- Hundrastgård vid Dahllövsmosse – dåligt belyst.

Stavre
- Gång/cykel-tunnel under 45:an vid Edsborg – lång tunnel, är osedd, ingen bor i närheten som kan se en. Obehaglig undergång (tunnel), mörkt och ingen insyn.
Strömslund
- Källtorpsparken (markerat mitt på sträckan mellan Torsborondellen och där man
svänger in på Vårviksvägen) – dåligt med belysning, mörkt, mycket skog.
- Fagerstrand, Strömbergsstigen

Hjortmossen
- Hjortmosseparken:
- Stora områden, mycket buskar, är mörkrädd. Väljer en annan väg. Enda
platsen i Trollhättan där det känns otryggt. Skulle kännas tryggare om mer
folk vistades och var i rörelse där. Ökad belysning.
- Media uppmärksammat rån och bekanta berättat att folk blivit rånade där.
- Viss belysning skyms av träd. Saknar belysning invid pulkabacken vid fotbollsplanen.
Sylte
-

Myrtuveparken – mörkt. Ödsligt vid fotbollsplanen innan Syltecenter.

Lextorp
- Granngården centrum – påverkade gäng i Granngården centrum. Mörkt bakom
Granngården centrum.

-

Guldvingestigen, cykelvägen bakom Lextorpskyrkan – skog, mörkt, folktomt.

Kronogården
- Kronogårdstorg – när man kör igenom området med bil känns det som om man
kommit in på någon annans territorium. Råder egna trafikregler och en annan tyngd
här.
Övrigt
- Busshållsplats på Vänersborgsvägen, strax efter Albertsvägen – önskar utökad belysning, bilar parkerar ibland där och det känns otryggt. Växtligheten är OK.
Övriga kommentarer som inte är knutna till markerade platser på kartan:
Parker är otrygga då det är mörkt. Promenerar inte i dem då eftersom jag har läst i tidningen och dessutom känner en person som blivit överfallen.
Tryggt
Centrala Trollhättan
- Kungsgatan/Magasinsgatan
- Dahllövsmosse – tryggt i närheten av hus där man kan bli sedd och hörd.
- Smedjegatan
- Drottningtorget - Känns tryggt då det är upplyst och mycket folk.
- Kungsgatan/Garvaregatan
- Staveredsgatan/Drottninggatan
- Österlånggatan/Spannmålsgatan – känns tryggt i kvarteret hemma. Folk i rörelse.
- Centrum, runt Hjortmosseparken där det bor folk - Känner mig trygg där det finns
folk i rörelse.
Sylte
- Myggan, Sylte – känns tryggt i bostadsområdet. Bra grannsamverkan.
- Sylte bostadsområde, Ollonstigen/Myrtuvevägen

Stavre
- Stavre center – livsmedelsaffären Jätten har öppet till kl 23.00. Alltid folk i farten.
Halvorstorp
- Granvägen/Videvägen – är trygg där jag bor.

Lextorp
- Bron vid Ollonvägen/Lextorpsvägen – bra belysning och buskarna är rensade.
Övriga kommentarer som inte är knutna till markerade platser på kartan:
Trygg boendemiljö i sitt bostadsområde.

