
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.

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 Osäker övergång från 
skolan

Kasvägen framför skolan Otrygg övergång från skolan 
över Kasvägen

Övergångsställe Trollhättans Stad

02 Klättrande barn och 
ungdomar på taken

Skoftebyskolan Barn och ungdomar som 
klättrar upp på taken kvällstid

En bod har flyttats för att 
försvåra att man kan ta sig 
upp på taket. Annat?

Kraftstaden

03 Trasig beslysning Skoftebyskolan Trasig beslysning, både 
lyktstolpar och väggfast 
beslysning.

Se över samtlig beslysning 
regelbundet.

Kraftstaden

04 Mycket trafik och hög 
hastighet till "bakvägen" 
skolan

Hallevadsvägen/Kasvägen Mycket trafik och för hög 
hastighet på bilar till och från 
skolan. Mycket barn rör sig i 
området.

Blomlådor är utställda, men är 
inte tillräckligt

Trollhättans Stad

05 Biltrafik på gång- och 
cykelbana

Gång/cykelväg Höljegatan Biltrafik på gång- och 
cykelbana genom parken till 
Humlan.

Fysiskt hinder för att stoppa 
biltrafik.

Polis, Trollhättans Stad

06 Mycket växtlighet nära 
gångväg. Beslysning 
saknas.

Gångvägen utmed 
Rotekullehagen

Växlighet nära och delvis över 
gångvägen. Beslysning saknas 
helt.

Röja i växligheten. Ta ner 
lutande träd. Belysning

Trollhättans Stad

07 Växlighet nära inpå 
gångväg och saknad 
beslysning

Lekplatsen i kvarteret 
Ormbunken

Gångvägar till lekplatsen är 
mörka. Växlighet för nära den 
ena vägen. Lekplasten är mörk 
då det saknas belysning.

Beskära växtligheten. 
Belysning

Trollhättans Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Ansvariga

08 Växlighet nära inpå 
gång- och cykelväg. 
Ingen/dålig belysning

Gång- och cykelväg förbi Ryrs 
gård

Ryrs gård står tom och 
förfaller. Gång- och cykelvägen 
används. Mörkt och växlighet 
för nära. Bilar kör på vägen då 
parkeringen utanför används, 
troligen av boende i området.

Trollhättans Stad

09 Parkerade bilar utmed 
Mods väg samt dålig 
belysning

Utmed fotbollsplanen vid Modhs 
väg

Bilar står parkerade utmed 
Modhs väg, in på 
idrottsområdet och skymmer 
sikten när barn passerar till och 
från fotbollsplanen och 
lekplatsen. Bristfällig belysning 
i området.

Parkeringsförbud? Förbättrad 
beslysning.

Trollhättans Stad

10 Dålig efterlevnad av 
stopplikt

Syltevägen/Ritsarevägen Få fordon respekterar 
stopplikten, korsningen 
Syltevägen/Ritsarevägen

Polis

11 Höga hastigheter Nysätersvägen Höga hastigheter på 
Nysätersvägen.

Hastighetssänkande åtgärder. Polis, Trollhättans Stad

12 Dålig efterlevnad av 
stoppplikt

Nysätersvägen/Syltevägen Få fordon respekterar 
stopplikten.

Poliskontroll? Polis

13 Otrygg trafiksituation Ryrs backe/Nysätersvägen Otrygg trafiksituation cyklister 
i kombination med parkerade 
bilar samt mycket trafik.

Trollhättans Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Ansvariga

14 Trimmade mopeder Nysätersvägen Höga hastigheter på mopeder, 
troligen trimmade sådana.

Informationsinsats? 
Poliskontroll?

Polis

15 Stökigt häng Nysätra IP Vandalisering av mål, 
papperskorgar har förekommit.

Fler vuxna på plats, Polis, Trollhättans Stad

16 Höga hastigheter Skoftebygatan Höga hastigheter Hastighetssänkande åtgärder. Polis, Trollhättans Stad

17 Refug/rondell Sörvallavägen/Skoftebygatan Speciellt vintertid upplevs 
refugen som trafikfarlig och 

Trollhättans Stad

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


