Uppföljning av Trygghetsrond Sylte 2017-10-18
2017-10-18 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Sylte den 1 mars
2017.
Bakgrund: 1 mars 2017 genomfördes en trygghetsrond i Sylte. Man gick längs två 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 18 oktober 2017 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 18 oktober i det redan befintliga protokollet från trygghetsronden
genomförd 1 mars 2017. För att tydliggöra skrivs kommentarerna från detta tillfälle med kursivstil.
Ursprunglig text från trygghetsronden 1/3 är ej skriven med kursivstil.
Närvarande: Tjänstemän på Trollhättans Stad: folkhälsostrateg, folkhälsohandläggare samt en
student från Högskolan Väst.
Tid och plats: tisdag 18 oktober 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.
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Plats

Nr

Problem

Grus-g/c-vägar

1a- Belysning saknas
1d

Trekants-korsning
2
Mörkt, tät skog
g/c-vägar MyrtuveSylteparken i
utkanten av Humlanområdet
Vid ICA samt två
3a- Misstanke om
vändplaner i
c
langning av alkohol
anslutning till
Humlevägen

Förslag på åtgärd

Ansvarig

Utökad belysning

Trollhättans Stad
171018 1a-c:
ingen belysning
på grus-g/cvägar.
1d: belysning
kommer ev sättas
upp 2019 då den
närbelägna
lekplatsen byggs
om.
Trollhättans Stad
171018
utglesning samt
rensning av sly
har skett
Trollhättans Stad
och polis
171018
fältsekreterare
och polis har
informerats
HSB Myggan 1 &
2
171023 Hela
sophanteringen
ses över och en
lösning troligtvis
klar 2018/2019

Gallring

Information till
fältsekreterare och
polis

Bostadsområdet
Myggan

4

Skräpigt vid
Då det är en privat
återvinningsstationen återvinningsstation
är det upp till
fastighetsägaren att
vidta lämpliga
åtgärder.

Gångväg bakom
förskolan Myggan i
bostadsområdet
Myggan

5

Belysning saknas

Utökad belysning

HSB Myggan 1 &
2
171023 området
ses över

Lekplatsen i
Myrtuveparken mitt
emot förskolan
Myggan

6

Belysning saknas

Lekplatsen ska
byggas om 2018.
Dialog kommer att
ske med barn &
boende i området.

Trollhättans Stad
171018 dialog
har genomförts,
ombyggnad sker
2018

Eldstad/grillplats i
Myrtuveparken

7

Ungdomshäng

Förändring kommer
nog att ske då
byggnation av
skolan kommer
igång.

Trollhättans Stad
171018 sly har
rensats i
närområdet
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Plats

Nr

Problem

Förslag på åtgärd

Ansvarig

Lekplatsen mitt i
Humlan

8

Ungdomshäng med
hög ljudvolym
sommartid

Information till
fältsekreterarna och
Eidar.

Bakom p-däcket ut
mot Sylteparken

9

Ungdomshäng och
mopedåkning

Information till polis
och fältsekreterarna

Parallellt med
Myrtuvevägen i
bostadsområdet
Humlan

10

Höga hastigheter,
mopedåkning Breda
g/c-vägar främjar
biltrafik

Ev farthinder

Hörnet Myggstigen- 11
bostadsområdet Biet

Mörkt

Utökad belysning

Eidar
171018
Fältsekreterarna
och vaktbolaget
är vidtalade,
Eidars personal
har ökat
uppsikten
Trollhättans Stad
och polis
171018
fältsekreterare
och polis har
informerats
Eidar
171018 Frågan
om bussgatan är
lyft till
förvaltningschef/
strategisk ledning
Riksbyggen, Biet
Ingen kontakt har
kunnat etablerats

Transformatorstation 12
mellan
hundrastplatsen och
bostadsområdet
Myggan
Hundrastplatsen
13

Klotter

Felanmält 170302 till TeAB
171018 klotter
Orbit samt
felanmält samt
polisanmält
polisanmält

Mörkt

Gallring av
växtlighet samt
utökad belysning

Hörnet idrottshallen
mot lågstadiet

14

Mörkt, högt buskage,
spår visar att
ungdomar vistas
i/bakom buskarna

Helt ny utemiljö
kommer att byggas

Skolgården mitt
emot förskolan
Myrtuvan

15

Mörkt

Ny idrottshall ska
Tomt AB
byggas och placeras 171018 Beräknas
vara klart juni
här.
2018

Trollhättans Stad
171018 gallring
av träd har skett,
ca 8 st träd tagits
bort.
Tomt AB
171003 buskage
undanröjt.
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Plats

Nr

Problem

Förslag på åtgärd

Ansvarig

Utanför/bredvid
fritidsgården

16

Mörkt

Det nya
stadsdelsbiblioteket
kommer att byggas
här.

Tomt AB
171018 Beräknas
vara klart aug
2021.

G/c-vägen längs
Myrtuvevägen

17

Mörkt, belysningen
riktad mot vägbanan
ej mot g/c-väg

Utöka belysningen
ev koppla på en
lampa riktad bakåt
mot g/c-vägen

Trollhättans Stad
171018 önskemål
om utökad
belysning läggs
in i
prioriteringslistan
för 2018.

På en gård

18

Skräpigt av icke
utdelad reklam,
ligger i vagn som
står utomhus och
blåser omkring,
reklamvagn står
fullpackad i
cykelstället

Möjligtvis kan
reklamvagnen
förvaras på annat
ställe

Eidar
171018
Hyresgästen är
kontaktad och
problemet
undanröjt

I utkanten av
skolgården

19

Trasig lampa

Felanmält till Orbit
170302
Åtgärdat 170308

Trollhättans Stad
171018 lampan
OK

Över
Bergkullevägen

20

Gångtrafikanter går
över gräset i stället
för att använda
tunneln

Trollhättans Stad
171018 Refug på
plats

Tunneln under
Bergkullevägen

21

Klotter samt 2 st
trasiga lampor

Tunneln under
45:an norr om
Sylterondellen

22

Klotter

Refug i mitten av
vägbanan planeras
så hastigheterna
sänks och man kan
korsa vägen till fots
Felanmält till Orbit
170302 samt
polisanmäld.
Klottersanerad.
Ommålning planeras
sommaren 2017.
Felanmält till Orbit
170302 som även
polisanmäler

Trollhättans Stad
171018 Tunneln
ommålad

Trollhättans Stad
171115Tunneln
sanerad under
våren och även
sanerad 171113
pga mer klotter
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Plats

Nr

Problem

Förslag på åtgärd

Ansvarig

G/c-väg efter
tunneln under
Bergkullevägen
samt Sörängsstigen
vid ICA

23

Biltrafik

Vägbommar önskas

Hörnet Ica –
Myrtuvevägen

24

Mörkt

Belysning

Skogsområdet mitt
emot ICAs parkering

25

Mörkt

Då det är en privat
mark är det upp till
fastighetsägaren att
vidta lämpliga
åtgärder

Trollhättans Stad
171018 eftersom
det är öppna
gräsmattor har
inte vägbommar
någon effekt och
kommer inte att
sättas upp.
Erik Hemberg
171024 Planerar
åtgärder kring
byggnaden: ny
väg
Erik Hemberg
171024 avvaktar
beslut om
slutavverkning för
byggnation.

Kring Caféet i
Syltecentrum

26

Oroligt och tidvis
stökigt

Utökad tillsyn av
polis har
genomförts.

Hörnet
Humlevägen/
Eriksrostigen

27

Skogsparti – mörkt

Trädbeskärning och
ev nedtagning av
växtlighet kommer
att ske

Sylteparken där
Eriksrostigen startar
vid Skalbaggevägen

28

Felanmält till Orbit
170302 som även
polisanmäler
Åtgärdat 170308

Längs Eriksrostigen
samt grus-g/c-väg
mellan punkt 29a29b

29

Klotter på
parkbänkar. Finns
även klotter på
papperskorgar vid
GC-banan norr ut
upp mot
Eriksrovägen
Uppväxt sly och
hallonsnår

Erik Hemberg
171026
fastighetsförvaltare
kommer att
kontaktas för
dialog.
I sällskap med parkchef besiktigades området och följande åtgärder kommer att utföras:

Kommer att
beskäras

Trollhättans Stad
171018 Gallring av
träd kommer att
ske vintern
2017/2018
Trollhättans Stad
171018 klotter på
parkbänkar och
papperskorg
felanmält till Orbit,
som även
polisanmäler.
Trollhättans Stad
171018 Gallring av
träd kommer att
ske vintern
2017/2018
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Plats

Nr

Trekants-korsning
30
g/c-vägar i
Sylteparken mellan
bostadsområdet
Humlan och
Höljegatan
Längs Eriksrostigen 32
samt grus-g/c-väg
mellan punkt 32-29b

Problem

Förslag på åtgärd

Ansvarig

Mörk och tät
granskog

Gallring av träd
kommer att ske
vintern 2017/2018

Trollhättans Stad
171018 Gallring av
träd kommer att
ske vintern
2017/2018

Vindfällor

Kommer att
åtgärdas

Trollhättans Stad
171018 kommer
att åtgärdas
vintern 2017/2018

Boende i grannsamverkansområdet Trollsländan har inkommit med synpunkter:

Myrtuvevägen
längs med
kvarteret
Tordyveln

31

Saknar
gångbana/trottoar

Stadsbyggnadsförvaltningen Trollhättans
är vidtalad.
Stad
171018 Kan
inte prioriteras
just nu samt
även en
intressekonflikt
med
busslinjerna
där.

