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Protokoll Trygghetsrond Sjuntorp 2019-10-01 
Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden går man igenom ett område och systematiskt inventerar det 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 eller tillsammans med 
andra. 

 
Trygghetsronden genomfördes i Sjuntorp den 1 oktober och resultatet kan läsas i detta protokoll. Siffror är markerade på kartan och visar vilka 
platser som avses i protokollet. Siffrorna kan följas i beskrivningen på följande sidor med: beskrivning av plats, typ av problem, förslag på åtgärd, 
ansvarig samt uppföljning/åtgärd. Vi som deltog i trygghetsronden tog oss till fots eller med bil runt i området och noterade. 

 
Uppföljning av trygghetsronden genomförs om 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. 

 
Under kvällen lyftes att det överlag är höga hastigheter på alla vägar i Sjuntorp, önskemål om en samlingsplats där ungdomarna kan samlas och att 
man gärna såg Fritidsgården öppen på lördagar.  
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Plats Nr Problem/Möjlighet Förslag på åtgärd Ansvarig Uppföljning/åtgärd 

Torpavägen 1 Hög trafikintensitet och 
höga hastigheter (gäller 
många vägar i Sjuntorp) 

Fartdämpande 
åtgärder 
Informera polis 
G/C-väg önskas 
 
 
 

Trafikverket 
 
Polis 

 

Egnahemsvägen, 
Kvarnvägen och 
Kvarntorpsvägen 

2 Önskad G/C-väg som 
alternativ till G/C-väg 
utmed Torpavägen 

G/C-väg önskas Trollhättans 
Stad, förening 
samt 
privatpersoner 
 
 

 

Smörsjön 3 Skräpigt 
 
 
 
Trasig brygga 

Soptunna önskas med 
tömning i alla fall 
sommartid 
 
Lagning av badbrygga 
 
 

Trollhättans 
Stad 
 

 

Hörn på skolbyggnaden – 
mot parkeringen 

4 Buskar som skymmer Tag bort buskarna och 
lägg plattor istället 

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

Busskurerna  5 Ofta skadegörelse Byte av material – 
okrossbart glas? 

Västtrafik  

Skolgården 6 Busåkning med ”Epa-
traktorer” och mopeder. 
Bilar kör in på skolgården. 

Informera äldre elever. 
Bom/skylt vid infart 

Trollhättans 
Stad 
Kraftstaden 
 

 

Området mellan bostadshus 
och skolgården 

7 Sly och växtlighet är 
bortrensat, möjliggör insyn 
och social kontroll. 
Positivt! 

 Skolan  

Containrar 8 Lock/luckor trasiga  Laga locken/luckorna 
alternativt nya 
containrar.  

Trollhättans 
Stad 

 

Altan 9 Mörkt Utöka belysning. Ev 
belysning med 
rörelsevakt? 

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

Skolgården 10 Mörkt, många skrymslen 
man gömma sig i, t ex 
nedgången till slöjdsalen 
Avsaknad av 
papperskorgar 
 

Utöka belysning 
 
 
Fler papperskorgar 

Kraftstaden 
 
 
Trollhättans 
Stad 

 

Brandtrappa 11 Lätt att klättra upp i 
brandtrappan från trappan 
bredvid 

Höj staketet mellan 
brandstegen och 
trappan bredvid 
 

Kraftstaden  

Renvägen/Minkvägen 12 Skrotbil, delvis på privat 
tomt 

Bortforsling av 
skrotbil, markägaren 
bör kontakta Yvonne 
Ström på Trollhättans 
Stad 0520-49 76 43 

Trollhättans 
Stad 

 

Ejdervägen/Trollhättevägen 13 Gatunamnsskylt syns ej, 
skyms av buskar och 
vegetation  

Rensa/ansa 
vegetationen 

Trollhättans 
Stad 

 

Danska 
vägen/Trollhättevägen 

14 Gamla 30-skyltar – är de 
giltiga? 

Undersöka om 
skyltarna är giltiga 

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

Bron på Strandvägen 15 Spikhuvuden 
sticker/kryper upp 

Slå ner spikhuvudena – 
ev byta ut 

Trollhättans 
Stad 

 

Trollhättevägen – söder om 
skolgården 

16 Ödehus som skrämmer 
skolbarnen 

Riva – restaurera? Oklart  
 

 

 


