
Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
01 Felparkering Torsredsvägen, mellan 

Kapellgatan och 
Strömslundsgatan

Många felparkerade bilar. Mer frekvent övervakning. P-vakterna har varit mer 
aktiva i området under 
oktober och de kommer att 
fortsätta att övervaka i 
samma omfattning under 
hösten. Därefter får vi 
utreda om det har blivit färre 
fordon att anmärka och hur 
vi ska fortsätta. 

Trollhättans Stad

02 Trasig lampa Oscarsbron/ 
Landbergliden

Trasig lampa i kurvan vid 
Oscarsbron.

Laga lampan Lampan är åtgärdad. Trollhättans Stad

 

Uppföljning av trygghetsrond Strömslund 201006

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.

skickats till alla som deltagit och finns på Trollhättans Stads hemsida: www.trollhattan.se/trygghetsrond 

Uppföljning av trygghetsronden har skett efter 6 månader för att se om det som tidigare uppmärksammats har åtgärdats, vad som kvarstår att åtgärda 



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
03 Gren över 
körbana och hög 
häck på privat 
tomt

Spelmansvägen 4 En eks grenar hänger ner 
över körbanan på vänster 
sida vid Spelmansvägen 4. 
Hög häck kring privat tomt.

Beskära Grenen är borta men den 
privata häcken inget att göra 
åt då den inte är placerad i 
en korsning.

Trollhättans Stad

04 Otrygg passage 
över Albertsvägen

Passagen på 
Albertsvägen GC från 
Ekekulleg och 
Vallbrottsg

 Höga hastigheter. Önskemål om att passagen 
ska vara ett övergångsställe.

Ett övergångställe kan inge 
falsk trygghet genom att 
man som gående upplever 
en säkerhet i 
väljningsplikten och då inte 
ser sig för ordentligt innan 
man går ut i gatan. Vi 
kommer inte att göra 
övergångställe på denna 
plats.

Trollhättans Stad

05 
Hastighetsdämpa
nde åtgärd

Albertsvägen/ 
Kungälvsvägen

Höga hastigheter Önskemål om att binda ihop 
befintliga gc-vägen längs 
med Albertsvägen till 
busshållplatsen söder om 
korsningen Albertsvägen- 
Kungälvvägen.  Även att få 
till en säker övergång till 
busshållplatsen.

Vi har breddat refugen och 
gjort en trottoar in mot 
Spelmansvägen. Frågan om 
övergång till busshållplatsen 
är helt ny och önskemålet 
tas med i  listanöver önskade 
åtgärder.

Trollhättans Stad

06 Otrygga platser Kopparklinten, 
utsiktsplats och 
parkering

Dålig respekt för stopplikten 
i korsningen. Busliv vid 
parkeringen och 
utsiktsplatsen. Dålig 
belysning överlag. Mycket 
nedskräpning.

Polis är informerade om 
"busliv" vid parkering och 
utsiktsplatsen.

Vi har personal som städar 
Kopparklinten varje dag och 
vi kommer att titta 
övertrafiksituationen att 
förbättra belysningen.

Polis, Trollhättans 
Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
07 Belysning och 
papperskorgar/hu
ndlatrin

De Lavals park  För få hundlatriner och 
utökad belysning.

Önskemål om fler 
hundlatriner. Gärna en där 
grusgången startar vid 
Ekekullegatan.

Det finns tillräckligt med p -
korgar i detta område, ev 
flytta någon från 
lekplatsen,Armaturerna är 
monterade.

Trollhättans Stad

08 
Övergångsställe 
saknas

Korsning Albertsvägen - 
Vassändagatan

Bilarna från Vassändagatan 
rullar ut i cykelvägen på 
Albertsvägen. 
Önskemål om 
övergångsställe på 
Vassändagatan mot 
Strömslundsskolan.

Titta över korsningen. Trafikingenjören ser inte 
något skäl att göra 
övergångställe över 
Vasändagatan. 
Däremot bör vi se över 
farthindret på Albertsvägen 
som idag är aldeles för 
"snällt". Planen var att detta 
skulle gjorts i höstas, men vi 
hoppas få till det under 
våren2021.

Trollhättans Stad

09 
Övergångsställe/p
assage

Albertsvägen Coop I och med ökat tryck på nya 
lekplatsen i DeLavals park 
går många över gatan från 
lekplatsen till Coop. Otryggt 
pga de höga hastigheterna 
på Albertsvägen.

Passage/Övergångställe. 
Sätta kantsten och bygga 
gångbana i svängen upp till 
Coops parkering

Det finns övergångsställe vid 
Strömslundsrondellen. 
Vi har inte planer på 
ytterligare passage över 
Albertsvägen i dagsläget, 
men lägger in önskemålet i 
vår lista.

Trollhättans Stad

10 Höga 
hastigheter

Raksträckan mellan 

Pizzerian

Höga hastigheter Farthinder Det finns planer på att bygga 
om busshållplats 
Torsbogatan och kommer 
att se vad som går att göra i 
samband med det.

Trollhättans Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
11  otrygght häng Forngården Få vågar gå via Forngården 

kvällstid. Otryggt häng.
Uppsök för att identifiera 
målgrupp. Mobila 
verksamheter såsom 
fältverksamhet, polis och 
trygghetsvandrare

Kommunpolis sprider 
informationen till yttre 
personal för kontroll vid 
lämpliga tillfällen. 
Fältenheten har 
kontinuerligt besökt platsen. 
Under vintern dock låg 
aktivitet då färre vistas 
utomhus. 
Trygghetsvandrarna är 
informerade.

Polis, Trollhättans 
Stad

12 Röjning Förskolan kvarnen Växtlighet Röjning av växtlighet Växtligheten/sly röjts vid två 
tillfällen, dock inga träd.

Trollhättans Stad

13 belysning Förskolan Kvarnen Mörkt, men var? Utökad belysning Belysningen åtgärdad. Trollhättans Stad

14 Gungor och 
klätterställning

Lekplats vid 
Strömslundsskolan

Gungor och klätterställning 
högt placerade då underlag 
blivit gropigt. Behövs bättre 
fyllning alternativt mjukare 
underlag.

Behövs bättre fyllning 
alternativt mjukare underlag. 
Personalen på skolan 
kommenterade också i 
höstas att det var väldigt 
många vassa stenar som 
sticker upp vid/på berget vid 
flaggstången.

Skolan är informerad. Skolan



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
15 Stopskylt 
respekteras inte

Kopparklinten STOPSKYLT respekteras 
inte

Vad kan göras? Det är tydligt skyltat. 
Kommunpolis sprider 
informationen till yttre 
personal för kontroll vid 
lämpliga tillfällen. Lokala 
trafiksamordningen är 
informerad, så de kan ha 
med sig dessa punkter när 
de planerar framtida 
kontroller och satsningar.

Trollhättans Stad, 
Polis

16 samlingsplats Branddammen Platsen var inte skräpig vid 
tidpunkten för 
trygghetsronden. Osäkert 
om hur väl belyst platsen är, 
eftersom det var dagsljus då 
trygghetsronden 
genomfördes. "Häng" har 
angetts vid 20-tiden. Oklart 
om det är ett riskfyllt häng.

Uppsök av fält kvällstid Fältenheten har 
kontinuerligt besökt platsen. 
Dock är detta en plats som 
det varit låg aktivitet på 
under vinterhalvåret då färre 
vistas utomhus.

Trollhättans Stad

17 Klotter på 
bergvägg

Forngården Klotter på berget som suttit 
länge. Mycket skräp och 
mörkt på platsen.

Klottersanera och  eventuell 
översyn av belysning.

Vi har klottersanerat det vi 
sett. Har inte kommit in 
några felanmälningar sedan 
trygghetsronden. Gällande 
belysning finns i dagsläget 
inga planer på utökad 
belysning. 
Trygghetsvandrare i 
området kollar av platsen 
regelbundet.

Trollhättans Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Tidslinje Ansvariga
18 Dålig sikt Kvarnvägens kurva Dålig sikt vid kvarnvägens 

kurva.
Siktröjning Växtligheten är röjd. 

Trafikingenjör med på plats 
och hade inget att anmärka 
på gällande sikten.

Trollhättans Stad

19 Övergång till 
Kopparklinten

Kopparklinten Ingen väg att ta sig över till 
kopparklinten. Populärt att 
gå där dagtid men 
exempelvis barnvagnar får 
ta sig över utan övergång i 
trafik i hög fart (backe med 
dålig sikt)

Någon sorts säker övergång Detta är en ganska svår 
åtgärd för att få till den på 
ett säkert sätt. Lägger in 
önskemålet i vår lista över 
önskade åtgärder.

Trollhättans Stad

20 Höga 
hastighete 
hemtjänstpersona
l

Kopparklinten och 
andra platser

Kopparklinten och andra 
platser. Hemtjänst kör i höga 
hastigheter.

Förmedla till 
omsogsförvaltningen.

Alla förare har ett eget 
ansvar för att framföra och 
följa de regler som finns i 
trafiken, oavsett om man 
framför egen eller stadens 
bilar. I verksamheterna tar 
enhetscheferna upp 
inkomna synpunkter kring 
detta på APT.

Trollhättans Stad

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


