Uppföljning av trygghetsrond Lextorp 180911

2018-09-11 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Lextorp den 6 mars 2018.

Bakgrund: 6 mars 2018 genomfördes en trygghetsrond i Lextorp. 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: Orbit är Trollhättans Stads felanmälan: http://www.trollhattan.se/felanmalan
En uppföljande rond genomfördes den 11 september 2018 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 11 september i det
redan befintliga protokollet från trygghetsronden genomförd 6 mars 2018. För att tydliggöra skrivs kommentarerna från detta tillfälle
med kursivstil. Ursprunglig text från trygghetsronden 6/3 är ej skriven med kursivstil.
Närvarande: Tjänstemän på Trollhättans Stad: folkhälsostrateg, folkhälsohandläggare, teamledare på ASF (Arbetsmarknads- och
Socialförvaltningen) samt distriktschef på Eidar och områdespolis
Tid och plats: tisdag 11 september träffades vi och gick igenom samma runda 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.
Under ronden förs samtal om vikten av att larma 112 vid pågående brott såsom personer som kör moped utan hjälm, när någon använder
narkotika osv. Viktigt att dessa situationer inte normaliseras utan vi alla hjälps åt att anmäla till polisen.
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Plats

Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd

Ansvarig

Uppföljning/åtgärd

Hörnet
Lextorpsvägen
3

1

Mörkt

Utökad belysning

Eidar

Ej påbörjat, inväntar
mörkare tider så
utredning kan göras

Lextorpsvägen
21, 23, 45

2

Mörkt

Belysning på gavlarna av
fastigheterna

Eidar

Åtgärdat

Träd vid G/Cvägen parallellt
med
Lextorpsvägen
21, 23, 45
Lextorpsvägen
5, 7, 9

3

Träden skymmer
belysningen

Gallra/ansa träd så de ej
skymmer belysningen

Eidar

Klart

4

Häng i
trappuppgångar,
”konstig” lukt av
misstänkt rökverk

Ökad rondering av
Eidar
personal/väktare/ordningsvakter
Utökad kontakt med
fältsekreterarna

Trollhättans Stad, ASF

Skrotbil på
parkeringen

Borttransportering

Eidar

Senaste tiden
utanför nr 13
och 15 pga bra
sittplatser
Utefter
Lextorpsvägen
ca nr 45

5

Ständigt pågående
arbete

Ej skrotbil,
parkeringen är hyrd
och bilen ägs av
hyresgäst.
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Plats

Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd

Ansvarig

Uppföljning/åtgärd

Tvättstugan vi
Eidar Center

6

Störande
ventilationsljud

Dämpning

Eidar

Svårt att lösa då de
inte finns någon
självklar lösning i
dagsläget

Bostadsområdet 7
Lextorpsvägen Guldvingevägen

Bilar kör i området
bl a
hemtjänstpersonal

Tydliggöra vad som gäller kring
bilkörning i området

Eidar
Trollhättans Stad

Arbete pågår med
skyltning och
uppförande av
vägbommar

Laddstolpe
mellan
Lextorpsvägen
11 och 33

8

Ungdomar samlas
och laddar sina
mobiler

Låsa laddstolpen

Eidar

Klart, laddstolpen är
borttagen

Trästaket
mellan
Guldvingen och
Lextorpsskolan

9

Byta till liknande metallstaket
som finns på sträckan närmare
Syrianska kyrkan.

Skolan, Eidar och
Kraftstaden

Beställt och åtgärdat

Utökad belysning

Eidar
Kraftstaden

Dialog pågår

Gula
paviljongen,
skolgården
Lextorpsskolan

Ungdomar sitter
och hänger på
staketet, sopor
blåser in på
skolgården och
staketet är
eldningsbart.
10 Mörkt
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Plats

Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd

Ansvarig

Uppföljning/åtgärd

Ingång J och I
till skolgården
Lextorpsskolan

11 Mörkt

Eidar
Kraftstaden

Dialog om ansning
av träden

Skogsdungen
mellan
Nergårdsstigen
och Blåvingen

12 Buskigt och tät
Rensa sly och håll efter
skog som möjliggör löpande.
tillhåll

Trollhättans Stad

Felanmält till
Trollhättans Stad

Skogsdungen
på skolgården
Lextorpsskolan

13 Ungdomshäng på
sommaren, mörkt

Glesa ur växtligheten, belysning Kraftstaden

Åtgärdat

Skolgården
Lextorpsskolan

14 Ungdomshäng vid
parkbänkar mot
konstgräsplanen

Borttag av de två bänkarna

Kraftstaden i dialog
med Trollhättans Stad

Åtgärdat

Skolgården
Lextorpsskolan

15 Biltrafik/race på
kvällstid och helger

Tydliggöra vad som gäller kring
bilkörning i området
Hålla bommarna låsta vid
infarterna

Trollhättans Stad
Kraftstaden

Dialog pågår.

Utökad belysning
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Plats

Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd

Ansvarig

Uppföljning/åtgärd

Parkering vid
Lexington och
intilliggande
buskage

16 Mörkt, samling av
bilar och misstanke
om droghandel

Fortsatt diskussion om åtgärder
Önskar kraftig belysning på
parkeringsplatsen

Polis
Trollhättans Stad

Två
belysningsstolpar
trasiga. Felanmälda
till Trollhättans Stad
180911

G/C-bron över
17 Dåligt underhåll,
Guldvingevägen
hål mellan staket
och vägbana, för
lågt för höga
lastbilar att
passera under.
Guldvingevägen 18 Höga hastigheter
av mopeder och
bilar

Underhålla och ev höja bron?

Trollhättans Stad

Staketet och
underlaget ses över,
men detta med
höjden på bron kan
inte åtgärdas.

Väghinder av något slag

Trollhättans Stad

Fritidsgård
Lexington

Ökad belysning, ev
fasadbelysning

Eidar

På denna typen av
gator där inga
oskyddade
trafikanter hänvisas
att korsa gatan, via
övergångsställen
eller passager, görs
inga
hastighetsdämpande
åtgärder.
Dialog

19 Mörk runt
byggnaden
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Plats

Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd

Ansvarig

Uppföljning/åtgärd

Lekplats

20 Klotter
En parkbänk har
eldats på
Två lampor är ur
funktion

Klottersanering
Reparation av bänk
Reparation av belysningen

Trollhättans Stad

Åtgärdat, men ena
belysningen skyms
av ett stort träd.
Felanmält till
Trollhättans Stad
180911

Väghinder/bommar/staket
Önskemål om att Trollhättans
Stad gör en utredning av
trafiksituationen i hela området.

Trollhättans Stad

Staket uppsatt i
anslutning till
grindarna för att
hindra mopedåkning
på g/c-vägen mellan
skolan och
konstgräsplanen
Byta lampor i
befintliga armaturer,
höja styrkan och
kanske även
rengöra glaset.

G/C-vägar i hela
området

Mopedkörning i
höga hastigheter

Den öppna
platsen framför
och bredvid
fritidsgården
Lexington

21 För svag belysning

Öka styrkan på belysningen

Trollhättans Stad

Ca
Lextorpsvägen
347

22 En djup brunn

Placera varningskon, laga hålet

Bostadsrättsföreningen Åtgärdat

Grönområdet
mellan Västraoch Östra
Fjärilsvägen

23 Mycket sly

Rensa sly och håll efter löpande Bostadsrättsföreningen Åtgärdat
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Plats

Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd

Ansvarig

Ca
Lextorpsvägen
611

24 Belysningen skyms Ansa buske och häck
av buske, hög häck

Bostadsrättsföreningen Anlitat en
belysningskonsult.

Utefter
Guldvingestigen

25 Klotter på elskåp

Klottersanering

Teab

Parkeringen
utmed
Lextorpsvägen
vid förskolan
Citronfjärilen

26 Bilbränder

Utökad rondering av
Eidar
personal/väktare/ordningsvakter Kraftstaden
Trollhättans Stad
Bostadsrättsföreningen

Civilkurage, hjälpas
åt att anmäla till 112
när olagliga
handlingar noteras

Lextorpsvägen
utanför Moskén,
Netto, Bike

27 Saknas
övergångsställen
Omkörning i höga
hastigheter

Övergångsställen med
farthinder
Pållare som förhindrar
omkörning

Vid Netto relativt
nyss nytt
övergångsställe med
mittrefug. Vid Bike
finns mittrefug och
gångpassage.
Farthinder sätts upp
på listan över
önskade åtgärder

Trollhättans Stad

Uppföljning/åtgärd

Felanmäld till
Trollhättans Stad
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Plats

Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd

Ansvarig

Uppföljning/åtgärd

Utfarter
Stenlidenvägen
och
Dagfjärilsvägen
mot
Lextorpsvägen
Lextorpsvägen
vid
Dagfjärilsvägen
2

28 Stoppskylt saknas

Inför stopplikt

Trollhättans Stad

Det är väjningsplikt
på platsen

29 Mörkt

Utökad belysning

Trollhättans Stad

Åtgärd utreds

