
Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
01 Trasig lampa Parkering 

Paradisskolan
Trasig belysning Laga Lampa lagad av Kraftstaden Trollhättans 

Stad

02 Vildvuxet runt om 
parkeringen

Parkeringen 
Paradisskolan

Vildvuxet längsmed 
parkeringen

Rensa växtlighet Det är rensat och klart. Kraftstaden

03 Betonggrisar står 
för långt isär

Cykelväg vid 
Paradisskolan - 
bommarna

Betonggrisar förhindrar inte 
att bilar kör in på cykelväg

Se över funktionen Vi har åtgärdat frågan genom att 
flyttat bommarna

Trollhättans 
Stad

 
 

Uppföljning av trygghetsrond Källstorp 201006

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.

skickats till alla som deltagit och finns på Trollhättans Stads hemsida: www.trollhattan.se/trygghetsrond 

Uppföljning av trygghetsronden har skett efter 6 månader för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad som kvarstår att åtgärda och 



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
04 Belysning saknas G/C vägen vid 

Backstigen
Har blivit fin röjning g/c 
gångvägen, men belysning 
saknas. Delade meningar om 
detta: blir det upprustat och 
bättre med belysning så 
kommer fler att använda sig 
av stigen och då blir det mer 
folk här.

Utökad belysning Vi tar med oss önskemålen i vårt 
framtida arbete när vi planerar 
utökad belysning i Trollhättan.

Trollhättans 
Stad

05 Röjning växtliget 
kring två 
belysningsstolpar

Skyttevägen 1 och 2 Växtlighet skymmer 
belysningen

Röjning Röjning av växtligheten är 
genomförd

Trollhättans 
Stad

06 Ingen belysning, 
vildvuxet och dåligt 
underlag

G/C-väg mellan 
Vänersborgsvägen 
och Strömsviksvägen

Stigen är mörk, vildvuxen, 
saknar belysning och 
underlaget är undermåligt. 
Alla tar den vägen för att ta sig 
till stan. Vill inte använda 
bilvägen.

I o m utvecklingen av 
Vårvik kommer kanske 
fler att använda denna. 
Vill att det ska förbättra.

Vi tar med oss önskemålen i vårt 
framtida arbete när vi planerar 
utökad belysning i Trollhättan.

Trollhättans 
Stad

07 Belysning saknas G/C-väg längs 
Vårviksvägen, 
korsningen 
Paradisvägen, bakom 
busskuren

Belysning saknas på just den 
sträckan

Önskar belysning Vi tar med oss önskemålen i vårt 
framtida arbete när vi planerar 
utökad belysning i Trollhättan.

Trollhättans 
Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
08 Höga hastigheter 
och belastning på 
trafiken

Fyrvägskorsning 
Vårviksvägen, 
Paradisvägen, 
Strömsviksvägen

Höga hastigheter, mycket 
trafik,

Ta höjd för ökat flöde i o 
m Vårvik, trafikgupp? 
Höja korsning?

Polisen: Kommunpolis sprider 
informationen till yttre personal för 
kontroll vid lämpliga tillfällen samt 
skickar särskilt till lokala 
trafiksamordningen, avseende de 
punkter som rör trafik, så de kan ha 
med sig dessa punkter när de 
planerar framtida kontroller och 
satsningar. Trollhättans Stad: Vi har 
planer för att förbättra farthindret 
2022 eller 2023. När det är nya 
bostäder på Vårvik blir detta än 
viktigare med tanke på att det blir 
ännu fler barn som får det som 
skolväg.

Polis, 
Trollhättans 
Stad

09 Cyklar utan hjälm Kring Paradisskolan 
och korsningen 4-vägs

Många cyklar utan hjälm även 
tillsammans med lärare

Info till skolan, polis 
besöker plats då och då 
morgontid, ev 
informationsskyltar om 
cykelhjälm

Polisen: kommunpolis sprider 
informationen till yttre personal för 
kontroll vid lämpliga tillfällen och till 
lokala trafiksamordningen, 
avseende de punkter som rör trafik, 
så de kan ha med sig dessa punkter 
när de planerar framtida kontroller 
och satsningar. Trollhättans Stad: 
Informationsskylt sattes upp hösten 
2020. Paradisskolan:  För ständig 
dialog med elever om trafiksäkerhet 
och har kontakt med polisen. 

Polis, 
Trollhättans 
Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
10 trafiksituationen Parkeringen 

Paradisskolan
Mycket trafik av mopeder, Epa-
traktorer, race - störande, 
olycksrisk
Positiv samling av ungdomar 
som spelar boll

Polis åker förbi då och 
då, fältarna besöker, 
info till föräldrar, info till 
skolan, info till 
trygghetsvandrarna

Polisen: kommunpolis sprider 
informationen till yttre personal för 
kontroll vid lämpliga tillfällen och till 
lokala trafiksamordningen, 
avseende de punkter som rör trafik, 
så de kan ha med sig dessa punkter 
när de planerar framtida kontroller 
och satsningar. Trollhättans 
Stad/Paradisskolan:  För ständig 
dialog med elever om trafiksäkerhet 
och har kontakt med polisen. 
Fältarna och Trygghetsvandrarna är 
informerade.

Polis, 
Trollhättans 
Stad

Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga



11  Trångt på gatan 
pga parkerade bilar

gatan mellan 
Källstorpsgården och 
Källstorps vårdcentral, 
Strömsviksvägen

Det står parkerade bilar längst 
den gatan och att det är 
trångt för körande bilar att ta 
sig förbi. Det har varit en 
bilolycka där, just på grund av 
att det står parkerade bilar 
där. Det var en bil som fick 
möte och fick väja snabbt och 
kraschade rakt in i staketet på 
förskolan. Det var ett träd 
inne på förskolegården som 
stoppade bilen vilket gjorde 
att den inte åkte längre in än 
den gjorde och rena turen att 
inget litet barn befann sig just 
där.

Det borde vara 
parkeringsförbud på 
hela den gatan ner.

Vi har sett över situationen. Det är 
parkeringsförbud på del av vägen 
vilket gör att det finns möjlighet att 
mötas. VI har gjort 
hastighetsmätning och det är inte 
några höga hastigheter på platsen, 
om parkeringsförbud skulle införas 
på hela gatan befarar vi att 
hastigheterna ökar.

Trollhättans 
Stad

12 Brist på 
parkeringsplatser

Parkering 
Strömsviksvägen vid 
Källstorpsgården

Parkeringsplatser som inte 
räcker för personalen i 
vården.

Optimera ytan Eidar svarar: "Parkeringen utökas 
med två platser. Det finns andra 
parkeringsmöjligheter, men då får 
man gå en bit".

Fastighetsägar
en

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


