
Uppföljning av trygghetsrond Tingvalla 210415

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.

Trygghetsronden genomfördes i Tingvalla den 15 april 2021 och resultatet kan läsas i detta protokoll. Då trygghetsronden genomfördes fanns det 
restriktioner att inte fler än åtta personer fick samlas. Detta för att undvika smittspridning under Corona-pandemin. För att hålla deltagarantalet lågt på 
varje plats delades trygghetsronden upp i fyra mötesplatser: Högskolan Väst, Resecentrum, Tingvallaplan samt V-huset. Därav fyra olika numreringar på 
kartan med olika färger: Högskolan Väst = svarta siffror, Resecentrum = röda siffror, Tingvallaplan = blå siffror samt V-huset = gröna siffror.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
”Rubrik” och ”Plats” beskriver vilka platser och vad som avses i protokollet. Under ”Beskrivning” förklaras vilken typ av problem som uppmärksammats. 
”Förslag på åtgärd” tar upp vad som under trygghetsronden ansågs kunna vara lämpliga åtgärder och under rubriken ”Ansvarig” vem/vilka som är ansvariga 
för eventuell åtgärd. Protokollet har skickats till alla som deltagit och finns på Trollhättans Stads hemsida: www.trollhattan.se/trygghetsrond  

Uppföljning av trygghetsronden har skett 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. Resultatet/åtgärderna kan läsas under rubriken ”Hänt i ärendet”.





Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

Högskolan Väst Svart 1 Ojämna 
plattor

Gång runt 
cafeterian

Ojämna plattor på flera 
ställen som sticker upp, 
gör det lätt att snubbla 
samt svårt för rullstol o 
rullator att passera.

Jämna till underlaget 
och lägga rätt 
plattorna.

Lagt rätt plattor Kraftstaden

Högskolan Väst Svart 2 Klotter på 
bänk

Bänkar runt 
cafeterian

Klotter på bänk Borttagning av klotter Klottret borttaget Kraftstaden

Högskolan Väst Svart 3 Trasig ruta, 
glaskross

Källarfönster mot 
Drottningtorget

Trasig ruta med glaskross Byte av ruta Fönsterruta fixad Kraftstaden

Högskolan Väst Svart 4 Samling 
och häng, dagtid 
och kvällstid,

Trappan på 
baksidan av Maria 
Alberts VC

Samling och häng som 
skapar otrygghet. ev 
droger?

Uppmärksamhet av 
polis och 
fältverkamhet. 
Uppföljning av 
Kraftstaden gentemot 
VC.

Polispatruller har haft riktad 
närvaro på platsen. 
Fältsekreterarna kommer 
med jämna mellanrum 
besöka platsen när de jobbar 
uppsökande.

Polis, 
Trollhättans 
Stad, 
Kraftstaden

Högskolan Väst Svart 5 Bristfällig 
belysning?

Gångväg utmed 
gränsen lekplats 
och parkering

Otrygg gångväg utmed 
växligheten. Tillräcklig 
beslysning? (lamporna var 
ej tända vid 
trygghetsronden, dagsljus)

Kontrollera om 
belysningen är 
tillräcklig vid ett 
mörkare tillfälle.

Belysningen kommer att ses 
överoch allmänheten får 
gärna felanmäla och lämna 
synpunkter via felanmälan: 
http://www.trollhattan.se/fe
lanmalan 

Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

Högskolan Väst Svart 6 Otrygghet 
utifrån samling 
och häng

Maria Alberts park, 
sittområdet, 
närmast högskolan

Samlingar och häng, 
framför allt kvällstid 
skapar otrygghet

Uppmärksamhet av 
fält, park och polis

Polispatruller har haft riktad 
närvaro på 
platsen.Fältsekreterarna 
meddelar att de uppsöker 
området regelbundet, men 
inte uppmärksammat något 
speciellt på aktuellt ställe.

Polis, 
Trollhättans 
Stad

Högskolan Väst Svart 7 
Undanskymd plats

Lastbryggan vid 
varuintag

Lastbrygga undanskymd, 
under tak, där vagnar mm 
förvaras

Grind har diskuterats. 
Ombyggnad av HV 
kommer att ske som 
påverkar läget.

Högskolan Väst är 
informerad och tar med sig 
frågeställningen gällande att 
sätta upp en grind.

Kraftstaden

Högskolan Väst Svart 8 
Bilsamlingar 
kvällstid med 
"buskörningar"

Parkeringen Samlingar kvällstid med 
bilar, "buskörning", 
skadegörelse

Uppmärksamhet av 
polis, fältverksamhet 
och Kraftstaden

Polispatruller har haft riktad 
närvaro på platsen. 
Fältsekreterarna kommer 
med jämna mellanrum 
besöka platsen när de jobbar 
uppsökande.

Polis, 
Trollhättans 
Stad, 
Kraftstaden

Högskolan Väst Svart 9 Tillhåll, ev 
droger?

Nödutgången vid 
änden på 
Polhemshallen

Insynsskyddat område, 
indikationer har kommit på 
droghantering

Ta bort buskar som 
ramar in och skyddar 
platsen. 
Uppmärksamhet från 
polis, troligen inte 
fältverksamhetens 
målgrupp

Buskage är borttagna. 
Fältsekreterarna kommer 
med jämna mellanrum 
besöka platsen när de jobbar 
uppsökande.

Polis, 
Trollhättans 
Stad, 
Kraftstaden



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

Högskolan Väst Svart 10 Inaktuella 
bevakningsskyltar

Ingång till 
Polhemshallen

Inaktuella 
bevakningsskyltar?

Kraftstaden 
kontrollerar skyltarnas 
giltighet

Skyltarna var inte giltiga i 
text och telefonnumer. 
Dessa är nedplockade av 
bevakningsföretaget.

Kraftstaden

Resecentrum Röd 1 mörkt Bergslagsparken Platsen upplevs mörk, för 
lite belysning.	
Längs lilla stigen finns 
belysning.

Utökad belysning. Belysningen kommer att 
förbättras under nästa år när 
medel finns.

Trollhättans 
Stad

Resecentrum Röd 2 Undanskymt 
och 
ordningsstörande 
"häng"

Bergslagsparken Platsen upplevs otrygg pga 
ordningsstörande häng.

Polis och fältarna 
kartlägger hänget.

Polispatruller har haft riktad 
närvaro på platsen. 
Fältsekreterarna kommer 
med jämna mellanrum 
besöka platsen när de jobbar 
uppsökande.

Polis, 
Trollhättans 
Stad

Resecentrum Röd 3 snabbt 
körande mopeder 
utan 
registreringsskylta
r

Järnvägsparken Mopeder kör snabbt utan 
skyltar. 
Narkotikarelaterat?

Polisiär närvaro. Polispatruller har bedrivit 
trafiksäkerhetsarbete i 
området

Polis



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

Resecentrum Röd 4 Mörk och 
otrygg plats

Järnvägsparken Vägen saknar insyn, 
upplevs som otrygg och 
väljs bort som 
promenadväg. Mörk och 
otrygg speciellt för 
kvinnor. Får en känsla av 
att vara instängd.Befintlig 
belysning ofta trasig, men 
ger för svagt sken då den 
fungerar.

Utöka  belysning. Ny belysning beställd och 
monteras så snart det är 
möjligt. 

Trollhättans 
Stad

Resecentrum Röd 5 Otrygg plats Järnvägsparken Vägen saknar insyn, 
upplevs som otrygg och 
väljs bort som 
promenadväg. Mörk och 
otrygg speciellt för 
kvinnor. Får en känsla av 
att vara instängd. Platsen 
används för att uträtta sina 
behov bakom elhuset samt 
vid undanskymd bänk vid 
buske. Ytterligare en bänk 
är "malplacerad" och båda 
bänkarna bör placeras på 
öppnare plats. Ev 
droghantering på plats.

Flytta de båda 
bänkarna till en 
öppnare plats och röj 
buskage.

Dialog pågår. Svårt läge med 
berg på platsen som 
begränsar insatser. 
Eventuell ansning av 
växtligheten sker under 
tidsperioden 1/12-31/3. Polis 
är informerad.

Polis, 
Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

Resecentrum Röd 6 Entrédörrar 
trapphus

Kvarteret Mars Entrédörrarna till 
trapphusen stängs 
automatiskt, men för 
långsamt vilket ger 
obehöriga möjlighet att 
smita in.

Se över dörrarnas 
funktion. Information 
till de boende att 
invänta stängning av 
dörren innan de går 
vidare.

Utredning pågår med 
entreprenör för vilka 
tekniska lösningar som är 
möjliga. Boende i Kv Mars är 
informerade.

Fastighets-
ägaren

Resecentrum Röd 7 smällare 
oönskat häng  och 
ordningsstörning 
på innergården

Kvarteret Mars Nedskräpning, 
ordningsstörning och 
smällare av yngre personer 
som uppehåller sig på 
innergården.

Ökad vuxennärvaro har 
tidigare påverkat 
positivt.

Polispatruller har haft riktad 
närvaro på platsen. 
Fältsekreterarna kommer 
med jämna mellanrum 
besöka platsen när de jobbar 
uppsökande. Efter 
sommaren har det blivit 
lugnare på innergården 
rapporterar Eidar.

Polis, 
Trollhättans 
Stad, 
Fastighets-
ägaren

Resecentrum Röd 8 För många 
övergångsställen

Bangårdsgatan För många obevakade 
övergångsställen.

Tag bort 
övergångsstället, på 
kartan markerat 8B. 
Önskar tydligare och 
större övergångsställ 
med ljussignaler, på 
kartan markerat 8A.

Synpunkterna tas med i 
arbetet med 
planprogrammet för 
resecentrum/Tingvalla. Om 
ljussignal övervägs så vill 
kollektivtrafiken samt 
trafikoperatören delta i 
diskussionen.

Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

Resecentrum Röd 9 snäv 
vänstersväng

Utfart 
bussterminal

Klurigt att ta sig ut för 
bussarna. Snäv 
vänstersväng. Mycket 
fordons- och gångtrafik.

Blinkade ljus som 
varslar när buss åker 
ut. Spegel.

Spegel sätts inte upp på en 
plats där det är en så 
komplicerad trafiksituation, 
det är för stor risk att man 

      

Trollhättans 
Stad

Resecentrum Röd 10 Dålig 
belysning - mycket 
"ungdomshäng"

Öppen paviljong 
bussterminal längs 
Bangårdsgatan

Dålig belysning. Mycket 
"häng" av ungdomar.

Bättre belysning. Medel är avsatt för åtgärd 
under 2022.

Västtrafik

Resecentrum Röd 11  Sittplatser 
och bänkar

Stråket 
Resecentrum till 
Strandgatan

För få sittplatser att vila på 
för äldre vid gångstråket 
från Resecentrum till 
Strandgatan längsmed 
järnvägen.

Fler bänkar och 
sittplatser önskas.

Det önskades också fler 
bänkar på Spikön. 
Felanmälan gjord.

Trollhättans 
Stad

Resecentrum Röd 12 
Markeringen för 
övergångsställe 
saknas i vägbanan

Korsningen 
Kungsgatan/ 
Staveredsgatan

Markeringen för 
övergångsställe saknas i 
vägbanan.

Önskar målat 
övergångsställe i 
vägbanan.

Det är åtgärdat. Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

Resecentrum Röd 13 Otrygg plats Kvarteret Tigern 
mot 
Bergslagsparken

Dålig belysning på gården. 
Bråk, gap och skrik av 
obehöriga som försöker 
tränga sig in i trapphusen 
då boende passerar i 
ytterdörrarna.

Ökad belysning. Vara 
noga att stänga 
ytterdörrarna utan att 
släppa in dem som inte 
bor i huset.

Bostadsrättsföreningen är 
informerad.

Fastighets-
ägaren

Resecentrum Röd 14 Förskjutet 
översta 
trappsteget

Stentrappa vid 
matvagnen Lilla 
gatuköket Järnet 
till vänster om 
Resecentrum

Översta trappseget vid 
matvagnen Lilla gatuköket 
Järnet till vänster om 
Resecentrum är förskjutet 
och är en snubbelrisk.

Fixa till trappsteget. 
Jernhusen.

Trappan är lagad. Fastighets-
ägaren

Resecentrum Röd 15 Osäker 
övergång

Övergång 
Drottninggatan till 
Järnvägsgatan, 
från kvarteret 
Brudslöjan till 
kvarter Rödjan

Äldre personer känner sig 
otrygga när de ska passera 
över Drottninggatan. Det 
är mycket trafik och svårt 
att hinna över.

Övergångsställe. 
Trafikljus med röd/grön 
gubbe?

Gående uppmanas ta 
omvägen runt 
Järnvägsrondellen, där det 
finns övergångställen. När 
Drottninggatan byggdes om 
valdes medvetet att inte 
göra övergångställen på alla 
platser, för att öka 
framkomligheten för fordon. 
Det är inte säkrare att gå 
över på ett övergångställe 
och det är numera bara ett 
körfält att gå över. Inte 
aktuellt att införa trafikljus 
eller övergångställe på fler 
platser.

Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

Resecentrum Röd 16 
Trädgårdsmöblern
a står för tätt

Innergården 
kvarteret Mars

Utemöblerna är fastsatta i 
marken, men för tätt och 
därmed svårt att kunna 
använda dem på rätt sätt. 
Vilket resulterar i att 
ungdomar bl a sitter på 
ryggstöden och har 
fötterna på sitsen.

Flytta isär möblerna. Undersökning pågår om de 
är tekniskt möjligt att flytta 
isär möblerna. 

Fastighets-
ägaren

Resecentrum Röd 17  Rökning 
och nedskräpning

Caféet ut mot 
Kungsgatan

Utanför caféet är det 
personer som står och 
röker vilket resulterar i 
cigarettfimpar på marken 
samt skräpigt.

Prata med caféägaren. 
Städa oftare?

Caféägaren är ombedd att se 
över städnigen samt att inte 
låta kunder stå och röka 
utanför.

Fastighets-
ägaren

Resecentrum Röd 18 Osäker 
garageutfart

Garageutfart 
kvarteret Mars mot 
Kungsgatan

Vid garageutfarten blir det 
ofta problem när bilar möts 
som ska in och ut. Den som 
åker ut från garaget har 
företräde. Men om den 
som ska in i garaget måste 
backa så sker det mot 
körriktningen och kan bli 
ett problem.

Skylta upp att det är 
garageport så att det 
syns från Kungsgatan. 
Ta bort parkeringen 
precis utanför 
garagporten och 
istället kunna använda 
den platsen för 
backmöjlighet.

Den som kör ut ur garaget 
har väjningsplikt mot trafik 
på gatan. Eidar och 
Trollhättans Stad är överens 
om att det är gott om plats 
att backa om det är 
nödvändigt. Kungsgatan är 
bred så även om man står 
lite ute i körbanan finns det 
plats att passera. 
Hyresgästföreningen är 
informerad.

Trollhättans 
Stad, 
Fastighets-
ägaren



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

Resecentrum Röd 19 Klotter på 
baksidan som 
vätter mot 
järnsvägsspåret

Tornet mellan 
Järnvägsparken 
och Resecentrum, 
vid rondellen

Klotter på baksidan som 
vätter mot 
järnsvägsspåret.

Sanera bort klottret. Klottret sanerat, men 
därefter klottrats igen.

Trollhättans 
Stad

Resecentrum Röd 20 Osäker 
plats med otryggt 
"häng"

Inglasade 
gångbron över 
järnvägsspåret

Folksamlingar/ungdomshä
ng,  det röks i hiss och 
trappa, känns otryggat att 
passera.Personer vågar 
inte använda gångbron 
under vissa tider. 
Glaspartier inbjuder att 
uppehålla sig på platsen.

Skylta upp bättre att 
platsen är 
kamerabevakad. 
Ersätta glaspartierna 
med annat skydd, 
exempelvis galler. Mer 
övervakning av polis 
och ökad närvaro av 
ordningsvakter. Mer 
social kontroll av fler 
vuxna exempelvis 
trygghetsvandrare, 
fältare.

Samverkan har skett av flera 
aktörer kring platsen med bl 
a tidvis ökad/riktad närvaro 
av polis och ordningsvakter, 
vilket har resulterat i ökat 
lugn på platsen. 
Trygghetsvandrare besöker 
platsen vid minst ett tillfälle 
varje gång de 
trygghetsvandrar i centrala 
Trollhättan. 

Polis, 
Trollhättans 
Stad

Tingvallaplan Blå 1 Mycket 
cykeltrafik

Tingvallaplan Mycket snabb cykeltrafik 
på gatan enligt boende i 
kvarteret Järven

Leda om cykeltrafiken 
genom att bygga G/C-
väg på annan plats inte 
i direkt anslutning till 
kvarteret Järven

Önskemålet noteras och 
övervägs i arbetet med den 
nya cykelplanen.

Trollhättans 
Stad

Tingvallaplan Blå 2 Höga 
farthinder/kanter

Djupebäcksgatan/ 
Stridsbergsgatan

Höga farthinder/kanter 
som skrapar i underredet 
på bilarna även vid låga 
hastigheter.

Önskemål om 
lägre/mjukare kanter.

Ingen åtgärd då ansvarig 
tjänsteperson inte ser att 
det skulle vara något 
problem på platsen.

Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

Tingvallaplan Blå 3 Osäker 
korsning

Korsningen 
Drottninggatan/ 
Stridsbergsgatan

Mycket trafik av alla slag 
och otryggt främst för 
gångare och cyklister.

Tydliggöra och utöka 
belysningen.

Korsningen har en upphöjd 
passage med god belysning 
och god sikt.

Trollhättans 
Stad

Tingvallaplan Blå 4 Oklar 
företrädesrätt

Djupebäcksgatan 
mellan 
Tingvallavägen och 
Nydqvistgatan

Oklarhet råder vem som 
har företräde i 
korsningarna. Många 
gångtrafikanter mellan 
Resecentrum och 
Högskolan Väst tror de har 
företräde i alla korsningar. 
Trafikfara.

Tydliggöra vem som 
har företräde, 
exempelvis genom 
skyltning.

Det finns ingen 
företrädesrätt i trafiken. 
Fordon har väjningsplikt mot 
gående vid skyltade 
övergångställen men inte vid 
andra gångpassager.
Inga extra skyltar kommer 
att sättas upp för att 
förtydliga grundregler i 
trafiken, då urholkar vi det.

Trollhättans 
Stad

Tingvallaplan Blå 5 Otryggt stråk Nydqvistgatan Smal trottoar som gör att 
många använder vågbanan 
som gångbana. Många 
passerar och det kan tidvis 
kännas otryggt att vistas 
här. Mörkt.

Utöka belysningen. 
Träden skymmer delvis 
gatubelysningen. 
Rensning/gallring av 
träden närmast gatan. 
Bygg G/C-väg så 
gångtrafikanterna och 
barnvagnar slipper 
använda vägbanan.

Önskemålen tas med när 
TEAB kommer att VA-sanera 
i framtiden. Eventuell 
ansning av växtligheten sker 
under tidsperioden 1/12-31/3

Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

Tingvallaplan Blå 6 Otrygg plats Mackenlekplatsen Tidvis besöks lekplatsen av 
ungdomar som "stökar", 
klättrar upp på taket och 
hoppar ner osv. Platsen vid 
hängmattorna och 
sittplatserna drar kvällstid 
till sig oönskat "häng".

Ökad social kontroll, bl 
a av fler i önskad 
målgrupp t ex 
barnfamiljer som vistas 
på platsen m fl.

Polispatruller har haft riktad 
närvaro på platsen. En av de 
platser som 
Fältsekreterarna besöker 
ofta, platsen och 
problematiken är lyft i 
Fältgruppen och de kommer 
med jämna mellanrum 
besöka platsen när de jobbar 
uppsökande. 
Trygghetsvandrarna besöker 
ofta platsen då de 
trygghetsvandrar i centrum. 

Polis, 
Trollhättans 
Stad

Tingvallaplan Blå 7 Otrygg plats Grönområde 
mellan 
Nydqvistgatan och 
Högskolan Väst

Platsen är vildvuxen, 
gräset klipps inte och det 
saknas belysning. En 
otrygg plats att passera.

Röj bland växtligheten, 
utöka belysningen. Gör 
det till en mysig plats 
att träffas på, en 
mötesplats för alla.

Kring årsskiftet 2021/2022 
kommer flera björkar att tas 
ner samt sly att rensas. 

Trollhättans 
Stad



Trygghetsrond Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Hänt i ärendet Ansvariga

Tingvallaplan Blå 8 Plats där 
narkotika göms?

Buskage intill 
korsningen 
Nydqvistgatan/Elvi
usgatan

Ett relativt stort buskage 
där aktivitet 
uppmärksammats av 
boende i området. Ev en 
plats där  narkotika 
överlämnas.

Ansa buskaget och 
"övervaka" platsen av 
polis  och fältare.

Polisen har samlat 
underrättelseinformation 
kring problematiken och 
ingår i Polisens lägesbild 
avseende narkotika. Har lyft 
platsen och problematiken i 
Fältgruppen och de kommer 
med jämna mellanrum 
besöka platsen när de jobbar 
uppsökande för att se om 
det är deras målgrupp som 
är på platsen.Eventuell 
ansning av växtligheten sker 
under tidsperioden 1/12-31/3

Polis, 
Trollhättans 
Stad

Tingvallaplan Blå 9 Buskigt och 
igenväxt

Grönområdet 
mellan baksidan 
Magnus 
Åbergsgatan och 
Högskolan Väst

Grönområdet är delvis 
igenväxt och buskigt.

Röja och ansa 
växtligheten och göra 
det till en mysig plats 
att vistas på för 
allmänheten.

Eventuell ansning av 
växtligheten sker under 
tidsperioden 1/12-31/3

Trollhättans 
Stad
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Tingvallaplan Blå 10 Buskigt Tingvallaplan 
parken

I parken finns många fina 
träd som barnen kan 
klättra i och som man kan 
se "igenom" dvs inte 
gömma sig bakom. Dock 
finns det en del buskage 
där det kvällstid kan 
kännas otrygg då fri sikt 
inte finns till andra sidan 
parken och personer kan 
gömma sig bakom.

Ansning av buskar. Eventuell ansning av 
växtligheten sker under 
tidsperioden 1/12-31/3

Trollhättans 
Stad

V-huset Grön 1 
Oläsliga/gamla 
skyltar

Flertalet platser- 
se adresser under 
"beskrivning".

Gatuskyltar som inte går 
att tyda. 
- Nydqvistgatan/ 
Mjölnaregatan
- Området Zebran på 
Tingvallavägen (nr 23-13 
samt 33).
- Sågaregatan/ 
Mjölnaregatan
- Skylt "Isstadion"  på 
Tingvallavägen.

Byta ut skyltarna. Synpunkten är noterad i 
stadens lista över 
gatunamnsskyltar som är 
riktigt dåliga. Tyvärr finns en 
hel del sådana i staden, och 
skyltarna byts ut så snart det 
är möjligt.

Trollhättans 
Stad

V-huset Grön 2 Klotter på 
husfasad

Område Zebran Klotter på en hel husvägg. Måla över. ev ingen 
åtgärd eftersom 
fastigheten snart ska 
rivas?

Fastighetsägaren meddelar 
att fastigheten ska rivas 
efter nyår när Däckia har 
flyttat.

Fastighets-
ägaren

Vid frågor, kontakta Gigi Cederholm, brottsförebyggande samordnare 0520-40 79 77 
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