
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 Karlstorp den 11 oktober 2022 och resultatet kan läsas i detta protokoll. ”Rubrik” och ”Plats” beskriver nummer i 
kartan, vilka platser och vad som avses i protokollet. Under ”Beskrivning” förklaras vilken typ av problem som uppmärksammats. ”Förslag på åtgärd” 
tar upp vad som under trygghetsronden ansågs kunna vara lämpliga åtgärder och under rubriken ”Ansvarig” 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 genomförs 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. Då upprättas ett nytt protokoll som distribueras på samma sätt som ovan.





Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Ansvariga
01 Höga hastigheter, 
komplicerad korsning

Korsningen Blåbärsstigen/ 
Lasarettsvägen/Kronogårds
gatan

Fordon kommer i hög fart, 
öster ifrån, på 
Lasarettsvägen, undviker 
fartgupp innan 
övergångsstället och 
svänger in på 
Kronogårdsgatan

Någon form av fartsänkande 
åtgärd eller tydliggörande av 
korsningen

Trollhättans Stad

02 Otrygg plats Blåbärshagen Boende i området vittnar om 
vandalisering i parken och 
misstänkt droghandering.

Ökad vuxennärvaro på och 
tillsyn av platsen.

Polis, Trollhättans Stad

03 Trasig parkbänk Blåbärshagen, mitt emot 
gungorna i ena änden av 
parken

Trasig parkbänk. Laga parkbänken eller ersätt 
med ny parkbänk.

Trollhättans Stad

04 Nät saknas i  och bakom 
fotbollsmålen

Fotbollsplanen 
Blåbärshagen

Då barnen spelar fotboll far 
bollarna ut i skogen 
eftersom målen saknar nät 
liksom det saknas stängsel 
bakom målen.

Nät i målen samt högt 
nätstaket på kortsidorna av 
fotbollsplanen, bakom 
målen.

Trollhättans Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Ansvariga
05 Mörkt och lerigt G/C-väg genom 

Blåbärshagen
Längs/på G/C-vägen genom 
parken är det mörkt 
eftersom belysning saknas 
och underlaget är tidvis 
lerigt vid dålig väderlek.

Ökad användning av G/C-
vägen genom parken leder 
till ökad social kontroll. 
Asfaltering av G/C-vägen 
föreslogs av några boende i 
området, men det fanns 
även boende som inte tyckte 
det skulle asfalteras. 
Installering av belysning och 
gallring av skogen för att 
möjliggöra insyn i parken 
från kringliggande bostäder. 

Trollhättans Stad

Men någon av deltagarna på 
trygghetsronden invände 
mot att skogen skulle gallras 
för mycket, då det är 
värdefull skogsmiljö för barn 
att leka i.

06 Slitna lekredskap och 
mörkt

Lekplats Blåbärshagen En stor rund gunga är fin på 
lekplatsen. För övrigt ganska 
slitna lekredskap och mörkt 
på platsen.

Upprustning av lekplatsen 
och installering av belysning 
så att barn kan leka på 
platsen även under den 
mörka årstiden.

Trollhättans Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Ansvariga
07 Otrygg/tråkig plats Blåbärshagen De boende i området 

berättar att parken inte 
används så mycket.

Önskar fler vuxna/aktiviteter 
i parken för att öka den 
sociala kontrollen och 
tryggheten, t ex via 
odlingsmöjligheter, 
grillplats, hundrastgård osv.

Trollhättans Stad

08 Dold gatubelysning Skillnadsgatan ca nr 35 Gatubelysningen döljs av 
trädets grenar.

Om möjligt ansa trädet så att 
belysningen inte skyms.

Trollhättans Stad

09 Lutande 
gatubelysningsstolpe

Skillnadsgatan ca nr 29-31 Gatubelysningsstolpen lutar. Om möjligt rikta upp 
gatubelysningsstolpen.

Trollhättans Stad

10 Mörk plats Karlstorpsvägen 39-53 Det är mörkt och belysning 
saknas i skogspartiet bakom 
huset. Men frågan är hur/om 
platsen används och om det 
finns behov av belysning?

Fundera om belysning 
behövs eller vad för åtgärd 
som kan göras.

Fastighetsägaren

11 Höga hastigheter Pettersbergsvägen Från de utsända enkäterna 
om upplevd otrygghet har 
svar inkommit om att det är 
mycket trafik, höga 
hastigheter samt olika 
trafikslag på 
Pettersbergsvägen.

? Trollhättans Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Ansvariga
12 Mörkt G/C-väg Karlstorpsvägen Från de utsända enkäterna 

om upplevd otrygghet har 
svar inkommit om att det är 
mörkt på G/C-vägen 
Karlstorpsvägen.

Utöka/ändra belysningen. Trollhättans Stad

13 Otrygg plats Blåbärsstigen Från de utsända enkäterna 
om upplevd otrygghet har 
svar inkommit om att 
Blåbärsstigen upplevs som 
en otrygg plats.

Belysning finns, så är det 
möjligtvis så att växtligheten 
står tätt inpå stigen? Gallring 
av växtlighet?

Trollhättans Stad

14 Löst sittande lekredskap Lekplats Kronomossen Det blå gungdjuret sitter löst 
i marken och vickar när man 
gungar.

Laga/åtgärda Trollhättans Stad

15 Skräpig plats Liten dunge av sly intill 
Kronomossen

Här ligger en del skräp, 
känns som ett litet tillhåll 
(förmodligen barn) Ibland 
står där nån mindre möbel 
som förmodligen ”hämtats” 
från Gullrisets auktionshus.

Städ bort skräp och ev röja 
växtlighet.

Trollhättans Stad

16 Biltrafik på cykelbanan Cykelbanan, 
Gbgvägen/Klyftevägen

Bilar kör på cykelbanan rätt 
så ofta, åt båda hållen. 
Tidigare fanns 
”betonggrisar”

Någon form av hinder som 
stoppar bilar.

Trollhättans Stad

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