
Uppföljning av trygghetsrond Hjulkvarn 210422                                                                                                                                                                                                                                                               
Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventeras ett område systematiskt 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.

Trygghetsronden genomfördes i Hjulkvarn den 22 april 2021 och resultatet kan läsas i detta protokoll.  För hålla deltagarantalet lågt på varje plats delades 

vem/vilka som är ansvariga för eventuell åtgärd. Protokollet skickas ut till alla som deltagit och läggs även upp på Trollhättans Stads hemsida: 
www.trollhattan.se/trygghetsrond 

Uppföljning av trygghetsronden har skett efter 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. Resultatet/åtgärderna kan läsas under rubriken "Hänt i ärendet".





Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga
Ekparken Röd 01 Sopkärl inte 

tillbakaställda
Hela området Vid soptömning ställs inte 

sopkärlen tillbaks på plats. 
Är inte fastighetsägaren 
hemma och kan ställa 
tillbaks dem signalerar det 
att ingen är hemma, vilket 
kan leda till förhöjd risk för 
inbrott.

Be 
renhållningspersonalena
tt ställa tillbaka 
sopkärlen på plats efter 
tömning.

Sopkärlen hämtas 
och återplaceras 0-3 
meter in på 
fastigheten. Ständig 
dialog förs med 
chaufförer om att 
kärlen skall 
återplaceras där 
man tog dom efter 
förutsättningar att 
de följer kraven i 
lokala 
föreskrifterna.

Trollhättans 
Energi

Ekparken Röd 02 Oläslig 
gatunamnsskylt

Korsningen Lennart 
Torstenssonsgatan/ 
Nordewallsgatan

Gatunamnsskylten är 
smutsig och svår att läsa.

Tvätta eller byt ut skylten Skylten är upptagen 
på listan över skyltar 
som behöver bytas.

Trollhättans 
Stad

Ekparken Röd 03 Tillhåll Skogsdunge i hörnet 
Kungsportsvägen/ 
Stallbackavägen

Tillhåll ev ungdomar. Polis och fältare besöker 
området då och då.

Polispatruller har 
haft riktad närvaro 
på platsen.  
Fältgruppen 
besöker platsen 
med jämna 
mellanrum när de 
jobbar uppsökande.

Polis, 
Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga
Folkets Park Svart 01 Buskar som 

skymmer sikten
Grönområdet 
innanför 
gångvägarna

Buskar som inte ger fri 
sikt, otrygg plats

Röja för att skapa fri sikt Under 2022 kommer 
vi som ett första 
steg i 
ombyggnationen av 
Lunnen att röja upp i 
parken för att skapa 
god sikt genom 
parken.

Trollhättans 
Stad

Folkets Park Svart 02 Buskar och  
träd som skymmer fri 
sikt

Söder om gångväg Burskar, sly och träd som 
skymmer sikten.

Röja och skapa fri sikt.  Under 2022 
kommer vi som ett 
första steg i 
ombyggnationen av 
Lunnen att röja upp i 
parken för att skapa 
god sikt genom 
parken samt att ta 
bort buskage som 
uppmuntrar till 
tillhåll.

Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga
Folkets Park Svart 03 Bänkar på 

undanskymd plats
Soffor under träd, 
vända mot vattnet

Flertal bänkar som står på 
undanskymd, skuggig 
plats. Skapar tillhåll.

Ta bort bänkarna, ev 
flytta till mer öppen plats 
närmare vattnet.

Som en första 
åtgärd i 
ombyggnationen av 
Lunnen kommer vi 
under 2022 röja i 
parken för att få fri 
sikt samt ta bort 
bänkar som är 
placerade på så sätt 
att de blir ett tillhåll.

Trollhättans 
Stad

Folkets Park Svart 04 Trasig och 
bristfällig belysning

Gångvägarna runt 
gräsplanen

Besökare påtalar att 
beslysningen är trasig.

Åtgärda trasiga lampor. 
Kolla statusen 
regelbundet.

Vi kommer att 
åtgärda den trasiga 
belysningen och 
titta hur vi kan 
förbättra 
belysningen i vårt 
projekt när vi bygger 
om Lunnen.

Trollhättans 
Stad

Folkets Park Svart 05 Briställig 
belysning

Hela parken Frågande till om 
beslysningen är tillräcklig. 
Tätare mellan lamporna 
önskvärt.

Kontroll om 
beslysningen är 
tillräcklig bör utföras när 
det är mörkare. Vid 
behov komplettera 
belysningen.

Vi kommer att bygga 
om parken 2022 och 
då kommer vi 
förbättra 
belysningen.

Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga
Folkets Park Svart 06 Otrygg och 

skräpig miljö
Gångvägen mot 
kanotbryggan

Platsen upplevs som 
otrygg av många. Skräpig 
och mörk miljö. Gamla 
rostiga skyltar. Buskar och 
sly som skymmer sikten. 
Bristfällig beslysning.

Röja buskar och sly för 
bättre sikt. Förbättra 
beslysning. Rensa upp.

Vi kommer att 
förbättra 
belysningen vid 
ombyggnation av 
Lunnen 2022.

Trollhättans 
Stad

Folkets Park Svart 07 Klotter på 
fasaden

Pumphuset Klotter på fasaden mot 
gångvägen

Klottersanering Löpande arbete med 
att sanera klotter 
och byta trasiga 
förnsterruror pågår 
ständigt.

Trollhättans 
Stad

Folkets Park Svart 08 Tät och hög 
växtlighet

Växtlighet bakom 
pergolan

Tät och hög rhodedendron 
runt hela baksidan 
pergolan omöjliggör sikt. 
Lätt att gömma sig bakom.

Rensa ut, beskära 
växtligheten nertill för 
att skapa fri sikt.

Under 2022 kommer 
vi som ett första 
steg i 
ombyggnationen av 
Lunnen att röja upp i 
parken för att skapa 
god sikt genom 
parken samt att ta 
bort buskage som 
uppmuntrar till 
tillhåll.

Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga
Folkets Park Svart 09 Tillhåll, 

samlingar i lusthuset
Lusthuset Tillhåll, ev droger i 

lusthuset.
Uppmärksamhet från 
polis och fältare. 
Beslysning?

I samband med 
ombyggnationen 
kommer lusthuset 
tas bort men fram 
tills dess kommer vi 
titta på en tillfällig 
åtgärd. Fältgruppen 
besöker platsen 
med jämna 
mellanrum när de 
jobbar uppsökande.

Polis, 
Trollhättans 
Stad

 Folkets Park Svart 10 
Svårtillgängliga 
bänkar

Bänkar på andra 
sidan bäcken

Svårtillgängliga bänkar, Röja runt de små broarna 
över bäcken.

I samband med 
ombyggnationen av 
Lunnen så kommer 
bäcken samt de 
tillhörande broarna 
att renoveras.

Trollhättans 
Stad

 Folkets Park Svart 11 Skymd sikt 
med buskar nära 
stigen

Parkstigen prallellt 
med huset

Mycket buskar och 
markvegetation nära 
stigen, otryggt utifrån 
skymd sikt.

Röja  och rensa ut för att 
skapa fri sikt upp mot 
höjden

Längs Parkhallen 
har samtliga buskar 
och sly plockats 
ned. En ny entré till 
Parkhallen har 
byggts och ny 
belysning vid denna 
har tillförts.

Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga
 Folkets Park Svart 12 Belysning? 

Skyltning badförbud
Kanotstigen Frågetecken runt 

belysning och badförbud 
Utöka belysningen. 
Skylta upp att det råder 
badförbud.

 Det råder badförbud 
i hela Göta älv i 
Trollhättans 
kommun. Skyltning 
och belysning 
kommer att 
förbättras i 
samband med 
ombyggnation av 
Lunnen 2022.

Trollhättans 
Stad

Pendelparkeringe
n östra sidan av 
Resecenter

Ingen från 
allmänheten anslöt 
till ronden. Inga 
synpunkter att föra 
till protokollet.

Vid frågor, kontakta Gigi Cederholm,brottsförebyggande samordnare 0520-40 79 77, gigi.cederholm@trollhattan.se


