
Uppföljning av trygghetsrond Kronogården 181016 

 

 

2019-03-26 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Kronogården den 16 oktober 2018. 

 

Bakgrund: 16 oktober 2018 genomfördes en trygghetsrond i Kronogården. Man gick längs tre förutbestämda slingor, se kartan 

nedan, och gjorde en inventering av vilka platser som kändes trygga och trevliga att vistas i respektive mindre trygga. Protokoll 

upprättades med vad som noterats under trygghetsronden och vem/vilka som är ansvariga. Protokollet från trygghetsronden finns 

att läsa på hemsidan: www.trollhattan.se/trygghetsrond  

Förtydligande: Felanmälan sker till Trollhättans Stads hemsida: http://www.trollhattan.se/felanmalan 

 
En uppföljande rond genomfördes den 26 mars 2019 för att se hur det ser ut i området och om det som tidigare uppmärksammats 
har åtgärdats. För att få det överskådligt skrivs kommentarer från den uppföljande ronden 26 mars i det redan befintliga protokollet 
från trygghetsronden genomförd 16 oktober 2018. För att tydliggöra skrivs kommentarerna från detta tillfälle med kursivstil. 
Ursprunglig text från trygghetsronden 16/10 är ej skriven med kursivstil. 
 

 Närvarande: Tjänstepersoner från Trollhättans Stad och bostadsbolaget Eidar  

 

Tid och plats: tisdag 26 mars träffades vi och gick samma rundor som förra gången, se kartan. 
Syftet med att göra en uppföljning är att se vad som redan åtgärdats av de problem som noterades vid trygghetsronden, vad som 
kvarstår att åtgärda och om det dykt upp nya problem att åtgärda. 
 
I Klockareparken önskas utökad lekplatsfunktion och plats för bollspel, samt utökad belysning och fler sittplatser. Parken ligger 
strategiskt bra och skulle kunna inbjuda till samvaro under alla tider på dygnet. Social kontroll sker genom närheten till vägarna 
och risken för att störa de boende i området är liten.  
 

 
 
  

http://www.trollhattan.se/trygghetsrond
http://www.trollhattan.se/felanmalan
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

Syd-östra hörnet 
Kronogårdstorg, 
bakom byggnaden 

1 Skräpigt Städa upp och bättre 
förvaring för att undvika 
brand.  

Eidar 
Näringsidkare 

Ny detaljplan på 
gång. Lastbryggan 
ska byggas om. 

Slåttervägen, bakom 
pizzeria Paris 

2 Mörkt, sopkärl 
öppna och 
placerade för nära 
fastigheten. 

Utökad belysning och 
låsbara sopkärl placerade 
minst 6 m från fastigheten 

Eidar 
Näringsidkare 

Omtag kommer att 
ske vid ombyggnad 
av Kronogårdstorg. 

Kronostigen bortanför 
Vällingklockan 

3 Skogen nära G/C-
vägen  
Mörkt 

Gallra/ansa träd så de ej är 
så nära G/C-vägen  
Öka belysning på G/C-väg 
samt rikta belysning mot 
skogen. Belysningsprojekt 
startar v 44. 

Trollhättans Stad Utökad belysning 
och röjning av 
buskage åtgärdat. 

Parkeringsplats 
närmast 
Klockareparken  

4 Mörkt Öka belysningen Balder  181116, 190408 
mejl till Balder men 
ingen återkoppling. 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

Klockareparken 5 Mörkt, trasigt 
fotbollsmål, bänkar 
och bord saknas 
Borde rustas upp 

Ökad belysning, laga 
fotbollsmålet: Felanmälan 
181019 samt 190328 fler 
bord och bänkar önskas, 
upprustning av hela platsen: 
felanmälan 181116, 190328 

Trollhättans stad Fotbollsmålet är 
delvis åtgärdat, 
nätet är trasigt. Fler 
bord och bänkar 
kommer ev till 
våren. 

Skogsdungen mellan 
Nergårdsstigen och 
bensinmacken 
OK/Q8 

6 Mörkt, skymd sikt Uppstamning av träd 
Felanmälan gjord 181116 

Trollhättans Stad Stora ekar som är 
svåra att stamma 
upp. Vad som kan 
åtgärdas är gjort. 

Bakom ett plank 
bakom 
bensinstationen 
 
 
 
Upptrampade stigar i 
grönområdet bakom 
bensinstationen 

7 Stor samling 
bildäck som kan 
orsaka brand, 
Skräpigt på 
grönytan på 
baksidan 
 
 

Ta bort eller lås in bildäcken 
Uppföra tak på däckförrådet. 
 
Uppföra ett staket mot 
baksidan för att hindra skräp 
från att spridas när det 
blåser. Felanmälan 190328 
Stigarna åtgärdas, ev 
asfalteras. Felanmälan gjord 
190328 

Näringsidkaren/ 
Bensinmacken 
OK/Q8 
Trollhättans Stad 
 
 
Trollhättans Stad 

Vid besök 181212 
förklarar 
verkstadsägaren att 
det är andra som 
lägger däck där. 
Hyr mark av 
macken. 
190419 mejl till 
OKQ8, ingen 
återkoppling. 

Kvarteret Båset 3, 
Lantmannavägn 12-
22 

8 Trevligt och ljust i 
området med 
bänkar, grillplatser, 
planteringar 

Platser med kryddodling, 
bärbuskar osv 

Eidar 
 

 

Kronogårdsparken 9 Mörkt vid 
rymdlekplatsen, 
skadegörelse. 
Trevlig belysning i 
skogen (up-lights) 

Öka belysning, utökad 
tillsyn. Felanmälan gjord 
181116 
 
 

Trollhättans Stad Utökad belysning 
på rymdlekplatsen, 
sly röjt i skogen vid 
Kronogårdsstigen. 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

 
Mörkt i området 
kring matsalen, 
gamla 
Kronogårdsskolan 

 
Felanmälan gjord 190402 

 
Önskar utökad 
belysning. 

Skogsdungen vid 
Slåttervägen 120 

10 Mörkt och stora 
träd 
Belysningsstolpar 
dolda av träden.  

Utökad belysning (inkl 
belysning av träden) 
Stamma upp träden 
Felanmälan gjord 181116, 
men det är inte kommunens 
mark. 
 

Eidar samt AFP Ännu ingen åtgärd, 
träd och buskar i 
hela området, som 
en ”brandgata” 
Dialog pågår. 

Kvarteret Högaffeln 
Slåttervägen 88-90 

11 Mörkt runt p-
platsen och runt 
husen 
Utbredd växtlighet 

Utökad belysning samt 
beskärning av växtlighet 

AFP Dialog pågår. 

Infart till parkering 
söder om 
Slåttervägen 70 
 
Norr om Slåttervägen 
62 

12 Mörkt, bara en 
belysningsstolpe 
Buskigt 
 
Höga buskar intill 
cykelvägen 

Utökad belysning samt 
beskärning av växtlighet 
 
 
Beskärning av buskar 
Felanmälan gjord 190410 

HSB 
 
 
 
Trollhättans Stad 
HSB 

Belysningen 
kommer att ses 
över på sikt. 
 
Åtgärdat 

Hela Slåttervägen 13 Höga hastigheter 
G/C-väg saknas 

Fartdämpande åtgärder 
G/C-väg önskas  
Felanmälan gjord 181116, 
190408 

Trollhättans Stad Problemet är 
uppmärksammat, 
G/C-väg finns med i 
cykelplanen. 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

Hörnet Slåttervägen 
61-Kronogårdsporten 

14 Träd som 
skymmer, mörkt, 
upptrampad stig 
över gräset 

Ansning av träd, utökad 
belysning, önskar ny 
gångväg som sneddar över 
hörnet 

KB Släpräfsa Träd och sly är 
rensat. Gångväg 
kommer ej att 
anläggas. 

Altorpsparken 
Samt baksidan av 
Sädesbingen 
 
 
Sädesbingen 

15 Mörkt 
Skräpigt i 
skogsdungen 
Mycket vegetation 
 
Rent och snyggt. 
Mörkt, gropar och 
rötter i asfalten 

Utökad belysning 
Städa bort skräpet  
Felanmälan gjord 181116 
Ansa och rensa bland 
vegetationen 
 
Se över belysning och 
växtlighet 

Trollhättans Stad, 
Eidar 
 
 
 
 
Eidar 

Åtgärdas vintern 
18/19 
Fortfarande mörkt 
och skräpigt. Eidar 
önskar dialog med 
Trollhättans Stad 
kring omtag av 
Altorpsparken.  

Bakom ett bollplank i 
Altorpsparken  

16 Misstanke om 
droghandel 

Utökad belysning eller 
avlägsna bollplanket 
Felanmälan gjord 181116 

Polis 
Trollhättans Stad 

Polis är 
underrättad. 
Dialog pågår. 

Bakom 
Klockaregården ut 
mot G/C-väg 

17 Höga och täta 
buskar 

Beskära Kornellbuskarna 
och öppna upp vegetationen 
Felanmälan gjord 181116 
190402 felanmälan gjord. 

Trollhättans Stad Vegetationen ansas 
under vintern. 
 
Ännu ingen åtgärd 

Bakom 
Klockaregården 
 
 
Intill G/C-väg mellan 
Klockaregården och 
Kronan 
 

18 Mörkt och mycket 
växtlighet 
 
 
 
Skräpigt 

Belysning önskas, pilträden 
ansas 
Felanmälan gjord 181116, 
190402 
 
190402 felanmälan gjord. 

Trollhättans Stad 
 
 
 
 
Trollhättans Stad 

Vegetationen ansas 
under vintern. 
Synpunkterna 
gällande belysning 
beaktas. 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

 

Parkeringen bredvid 
Kronan 

19 Belysning trasig Laga belysningen Eidar?  181129,190402 
mejl till Kraftstaden, 
de hänvisar till 
Eidar. 
 

Hela 
Lantmannavägen 

20 Höga hastigheter 
mellan fartguppen 

Hastighetsdämpande 
åtgärder 
Felanmälan gjord 181116, 
190402 

Trollhättans Stad Farthinder finns vid 
övergångsställen. 
Inga ytterligare 
åtgärder planeras. 

Bakom Kronan 21 Mörkt Fyra belysningsstolpar 
önskas 

Kraftstaden 181129,190402 
mejl till Kraftstaden 
Dialog med Eidar 
om placering. 
 

Hela 
Hovslagaregatan 
samt korsningen mot 
Stallgatan 

22 Bristande 
belysning, höga 
hastigheter, 30-
skyltar följs inte. 
Olycksrisk i 
korsningen då 
högerregeln ej 
tillämpas. 

Öka belysningen 
Fartdämpande åtgärder 
Felanmälan gjord 181116, 
190405 

Trollhättans Stad Farthinder finns vid 
skolan. Önskemål 
om ytterligare 
farthinder är 
noterat. Polis 
informerad om 
höga hastigheter. 

Kvarteret 
Kuskbocken, 
Torparegatan 5-23 

23 Trevligt område, 
men bilar kör inne i 
området trots 
förbud 

Åtgärd som förhindrar bilar 
från att köra i området 

Fastighets AB 
Rentus 

181212, 190408 
brev till Fastighets 
AB Rentus, men 
ingen återkoppling 
Finns en bom, men 
används inte. 
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

Hovslagaregatan 2-8 24 Belysning skyms 
av träden 

Ansa träden 
Felanmälan gjord 181116 
och skickad vidare till Eidar. 
Eidar ska kolla träden och 
återkoppla. 

Eidar  Byte sker till LED-
belysning framöver. 

Gångväg/genväg 
mellan 
Hovslagaregatan och 
Hasselkullegatan 

25 Mörkt Fyra belysningsstolpar 
önskas 
Felanmälan gjord 181116, 
190408 

Trollhättans Stad Ingen åtgärd, 
belysningsstrategi 
finns ej 

Parkeringsplats där i 
norra änden av 
Hasselkullegatan  

26 Mörkt 
 
 
Flera bilar står för 
länge 

Utöka belysning 
 
 
Felanmälan gjord 181116 

Trollhättans Stad Ingen åtgärd 
noterad. 
 
Inga ”gamla” bilar 
på parkeringsplats. 

Spontanidrottsplatsen 
vid Lantmannaparken 

27 Bra med belysning 
Många användare 

 Trollhättans Stad  
 
 
 
 
 
 

Lekplats strax söder 
om 
Spontanidrottsplatsen 
vid Lantmannaparken  

28 Trasiga lekredskap Tillsyn av parken sker 
löpande (varannan vecka) 
Felanmälan gjord 181120 

Trollhättans Stad Beställt och 
åtgärdat. 



Uppföljning av trygghetsrond Kronogården 181016 

 

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

Genväg bakom 
förskolan Stallet 

29 Mörkt 
 
Trasigt staket 
 

Belysning önskas 
 
Laga staketet 
Felanmälan gjord 181120 
 

Trollhättans Stad 
 
Eidar 

Ingen åtgärd 
noterad. 
Mejl till Eidar 
190408 

Skolgården 
Frälsegårdsskolan, 
södra sidan 

30 Mörkt 
Skadegörelse 
Nedskräpat 
Klotter på 
skolfastigheten 

Utökad belysning Kraftstaden  Upphandling av 
utebelysning sker. 
 
190402 mejl till 
Kraftstaden 

 

Multiarena, granne 
med rymdlekplatsen 

31 Välanvänd plats 
som dock stör 
grannar. Många 
klagomål. 
Hundar släpps in 

Flytta till Klockareparken?  
 
 
 
Önskemål om en inhägnad 
hundrastplats 
 
Felanmälan gjord 181120 
 

Trollhättans Stad 
 
 
 
Trollhättans Stad 

Dialog pågår och 
ny multiarena med 
5 m högt staket är 
beställd. 
Hundrastplats tas 
med som 
önskemål. 

Övergångsställe 
Lantmannavägen 
115-117, vid Kronans 
Fritidsgård 

32 Skylten är trasig Anmäl till Trollhättans Stads 
felanmälning  gjord 181019 

Trollhättans Stad Åtgärdat. 
 
 
 
 
 
 

 


