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Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden går man igenom ett område och systematiskt 
inventerar det ur trygghetssynpunkt. Alla innevånare i Trollhättan ska ges tillfälle att komma till tals och en trygghetsrond ska 
genomföras i varje stadsdel. Företrädare för olika myndigheter/verksamheter/förvaltningar deltar i inventeringen och kan sedan 
agera utifrån sitt ansvar eller tillsammans med andra. 
 
Trygghetsronden genomfördes i Halvorstorp/Sandhem/Stavre 10 april och resultatet kan läsas i detta protokoll. Siffror är markerade 
på kartan och visar vilka platser som avses i protokollet. Siffrorna kan följas i beskrivningen på följande sidor med: beskrivning av 
plats, typ av problem, förslag på åtgärd, ansvarig samt uppföljning/åtgärd.  
 
 
Uppföljning av trygghetsronden genomförs om ca 6 månader för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad 
som kvarstår att åtgärda och om det dykt upp något nytt att uppmärksamma. 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

Vallmovägen och 
Gullregnsvägen 

1 Höga hastigheter Fartdämpande åtgärder 
Informera polis 
 

Trollhättans 
Stad 

 

Edsborgsstigen bakom 
idrottsplatsen 

2 Gatubelysning skyms av 
träd 
Täta buskar nära g/c-
vägen 

Gallra i träd och buskar Trollhättans 
Stad 

 

Storegårdsvägen, som 
korsar Hullsjögatan. 

3 Höga hastigheter samt 
problematiskt med 
högerregeln i korsningen 

Fartdämpande åtgärder 
Informera polis 
 

Trollhättans 
Stad 

 

Offerhällsparken 4 Trasigt tak på rutschkana 
För få papperskorgar 
Biltrafik  
Mörkt 
Bord och bänkar sitter 
ihop 
Avstjälpningsplats 

Ta bort det trasiga taket 
på rutschkanan 
-fler papperskorgar 
-försvåra för 
trafik(moped, bil) inne 
på lekplatsområdet 
-lys upp parken 
-sära på sittgrupperna 
-Rensa sly och öppna 
upp, det är en plats där 
gammal frukt tippas 
 

Trollhättans 
Stad 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

Sandhemsspåret 5 Mörkt Utöka belysning Trollhättans 
Stad 

 

Lekplats vid Förskolan 
Lodet, Bokvägen 27 

6 Mörkt Utöka belysning Trollhättans 
Stad? 

 

Lekplatserna i 
Halvorstorp, ej 
markerade på kartan 

  Gärna utökade 
utrustning i någon av 
lekparkerna i 
Halvorstorp så att det 
finns mer att göra för 
barnen. Helst någon 
form av 
hinderbana/klättring 
som har utökats på fler 
lekparker runt om i 
staden! 

Trollhättans 
Stad 

 

Tunhemsvägen/ 
Slättbergsvägen 

8 Dålig sikt pga buskage 
som skymmer, vid infarten 
till Lyrfågelskolan, från 
Tunhemsvägen i riktning 
mot centrala Trollhättan. 

Ansa växtligheten Trollhättans 
Stad 

 

Parkeringsplatsen 
Edsborgs 
idrottsanläggning samt 
gammal busshållsplats 

9 Mörkt Utöka belysning Trollhättans 
Stad? 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

Vallmovägen 50 10 Trasig gatlampa Laga belysning Trollhättans 
Stad 

 

Norra Malögavägen 11 Höga hastigheter Fartdämpande åtgärder 
Informera polis 
 

Trollhättans 
Stad 

 

Gångväg från 
Lyrfågelskolan mellan 
Tunhemsvägen och 
Halvorsvägen, hör ihop 
med punkten 13 

12 Ej anpassad passage. 
Elrullstol kan ej passera 
mellan ”grindarna” 

Tillgänglighetsanpassa 
så elrullstol kan 
passera 

Trollhättans 
Stad 

 

Utfart från gångväg 
mellan Tunhemsvägen 
och Halvorsväg, i 
korsningen mot 
Storegårdsvägen 

13 Ej anpassad passage. 
Elrullstol kan ej passera 
mellan ”grindarna” 

Tillgänglighetsanpassa 
så elrullstol kan 
passera 

Trollhättans 
Stad 

 

G/c-väg utfart på 
Gökottevägen, mellan 
Gökottevägen 39 och 
Gökottevägen 41 

14 Båghinder saknas på g/c-
vägen 

Båghinder Trollhättans 
Stad 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

G/c-väg utfart på 
Vadarevägen mellan 
Vadarevägen 26 och 
Vadarevägen 28 

15 Båghinder saknas på g/c-
vägen 

Båghinder Trollhättans 
Stad 

 

Sandhemsvägen mellan 
Stamkullevägen och 
Tessingatan 

16 Höga hastigheter.  
 
Befintliga farthinder 
fungerar inte för 
lastbilar/bussar 

Informera polis 
 
Annan sorts farthinder 
 

 
 
Trollhättans 
Stad 

 

Stamkullevägen, mellan 
Bryggumsgatan och 
Härstagatan 

17 Svårt att ta sig över vägen 
för fotgängare 

Någon sorts övergång 
för fotgängare önskas 

Trollhättans 
Stad 

 

Hundrastgården i 
Storegårdsparken 

18 Grova grenar har ramlat 
ner. 
 
Låset på grinden är 
trasigt. 

Rensa ut ”dåliga” träd i 
parken. 
 
 
Se över grinden. 

Trollhättans 
Stad 
 
 
Trollhättans 
Stad 

 

Gångväg från 
Bryggumsgatan in till 
Storegårdsparken 

19 Bom saknas, sidostolpar 
finns kvar 

Uppförande av ny bom Trollhättans 
Stad 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

Framför Storegårdens 
fritidsgård i skogsdungen 

20 Stora stenar som är 
verktyg för 
skadegörelse/fönsterkross 

Avlägsna stenarna Trollhättans 
Stad 

 

Halvorsväg, från 
korsningen Ljungvägen 
tom infarten till 
Stavrelunds idrottsplats 

21 Höga hastigheter Fartdämpande åtgärder 
 
Informera polis 
 

Trollhättans 
Stad 

 

Lyrfågelskolans lilla 
gymnastiksal 

22 Genom öppnade fönster 
på övervåningen till lilla 
gymnastiksalen kan man 
ta sig ut på taket.  

Spärr på fönstret eller 
ta bort vredet så 
fönstren inte kan 
öppnas. 

Lyrfågelskolan  

Utanför Storegårdens 
fritidsgård 

23 En björk skymmer 
belysningsstolpe 

Ansa trädet Trollhättans 
Stad 

 

Östra Margaretavägen 
97  

24 Ungdomssamlingar Information till polis och 
fältsekreterare 

Trollhättans 
Stad och polis 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

Bakom garagelängorna 
på Slättbergsvägen 69, 
mitt emot Lyrfågelskolan 

25 Elever tjuvröker Information till 
Lyrfågelskolan som 
informerar elever och 
föräldrar samt håller 
koll. 
 

Lyrfågelskolan  

Slättbergsvägen 69, mitt 
emot Lyrfågelskolan 

26 Föräldrar stannar och 
släpper av sina barn, som 
måste korsa gatan för att 
komma till skolan. 

Information till 
Lyrfågelskolan som 
informerar föräldrarna. 
Informationsskyltar 

Lyrfågelskolan  

Skolgården 
Lyrfågelskolan 

27 Stora stenar som är 
verktyg för 
skadegörelse/fönsterkross 

Städa på skolgården 
och avlägsna lösa 
föremål 

Lyrfågelskolan  

 
 


