
Rubrik Plats Beskrivning Förslag på 
åtgärd

Tidslinje Ansvariga

01 Smal väg Von Döbelnsväg från 
Torsredsvägen till 
Lövstigen

Vägen är smal och g/c-väg 
saknas, det upplevs att det 
är höga hastigheter. Många 
använder sig av vägen då de 
tar sig till friluftsområdet.

Önskar g/c-väg I cykelplanen har vi inte med någon 
utbyggnad av Von dönbelsväg men vi tar 
med oss önskemålen i vårt framtida arbete 
när vi planerar Trollhättan och nya GC-
banor.

Trollhättans Stad

 

 

Uppföljning av trygghetsrond Torsred 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

02 Höga 
hastigheter

Von Döbelnsväg från 
Torsredsvägen mot 
Hälltorp

Upplever att det är höga 
hastigheter, rädd för att 
barnen ska bli påkörda

30-skylt, på 
gåendes villkor, 
avsmalningar

Von Döbelns väg är en bostadsgata inom 
område med rekommenderad hastighet 
max 30 km/tim. Inom dessa områden gör vi 
inte farthinder om det inte är något som i 
hög grad avviker från en normal 
bostadsgata som exvis korsande cykelväg 
eller närhet till skola. 
I övrigt hänvisar vi till möjligheten att ansöka 
om att sätta ut blomlådor som farthinder 
under sommarsäsongen.

Trollhättans Stad

03 
vattensamlinga
r på 
fotbollsplanen

Fotbollsplanen vid 
Draklekplatsen

En trevlig och välanvänd 
lekplats! Men vid regn 
samlas vatten på 
fotbollsplanen och rinner 
inte undan. Blött för dem 
som ska leka och spela på 
fotbollsplanen.

Önskar 
avrinning/dräner
ing.

Vi kommer inte dränera grus plan det blir 
pölar när det regnar mycket.
Det vi tittar på är hur vi kan bygga om en 
sådan grusplan till ett bättre alternativ.

Trollhättans Stad

04 trasig bro Bro bakom kv 
Körsbärsträdet

Bron saknar räcken och är 
halkig

Ny bro önskas Bron är åtgärdad och klar. Trollhättans Stad

05 Trappa ner 
till bron

Intill bron bakom 
kvarteret 
Körsbärsträdet

Trappan ner till bron saknar 
grovt grus och gör det svårt 
att gå på den, långt mellan 
stegen.

Se över trappen 
och ev fyll på 
med grovt grus 
och/eller byt ut

Trappan ner till bron är åtgärdad och klar. Trollhättans Stad

06 Mörk stig Stig mellan 
Belfragegatan och 
Skogsklinten

Stigen är mörk och saknar 
belysning. Asfalten är 
sprucken. Många använder 
sig av stigen och olyckor kan 
ske.

Belysning och ny 
asfalt på stigen 
önskas.

Vi kommer försöka åtgärda stigen i år och 
gällande belysningen tar vi med oss 
önskemålen i vårt framtida arbete när vi 
planerar utökad belysning i Trollhättan.

Trollhättans Stad



Rubrik Plats Beskrivning Förslag på 
åtgärd

Tidslinje Ansvariga

07 Lutande 
gatubelysning

Hagmarksgatan 7 Belysningsstolpe lutar 
kraftigt ut mot gatan och har 
så gjort under en längre tid.

Rätta upp 
stolpen så den 
står rakt.

Vi har lagt med stolpen för åtgärd under 
året.

Trollhättans Stad

08 Högt 
fartgupp

Korsning Kvarnvägen - 
Von Döbelns väg

Bra med fartgupp, men det 
är för djupt "dike" innan 
guppet, vilket gör att bilens 
underreda lätt tar i och 
föraren får ont i ryggen vid 
passering.

Plana ut 
"uppförsbacken" 
till fartguppet 
från alla håll.

Denna fråga är utredd och besvarad 
tidigare. Om man kör i låg hastighet över 
guppet är det inget problem med 
lutningarna.

Trollhättans Stad

09 g/c-väg bra 
underhåll

G/C-väg vid förskolan 
Kvarnen

G/C-vägen är både bra 
snöröjd och grusad vintertid

Ingen åtgärd 
annat än att 
fortsätta som 
tidigare med 
underhållet.

Kul att snöröjningen har fungerat bra och 
förhoppningvis har det gjort det i år ockå.

Trollhättans Stad

10 Trottoar 
saknas

Vägen från Vändeken 
till "Borges korsning"

Trottoaren "tar slut" och det 
är sommartid mycket trafik 
på vägen till Öresjö, vilket 
gör det svårt att använda 
vägen för annat än biltrafik.

Önskvärt att 
trottoaren 
fortsätter ända 
till "Borges 
korsning"

Utbyggnaden av en ny GC-bana ligger med i 
cykelplanen men har ännu inte planerats in 
och kommer alltså inte göras inom dom 
närmaste åren, men vi tar självklart med oss 
önskemålen i vår framtida planering.

Trollhättans Stad

11 vändplats blir 
avstjälpningspl
ats

Vändplats på 
Torsredsvägen

Vändplatsen används som 
avstjälpningsplats för bl a 
fallfrukt och byggmaterial. 
Ser väldigt skräpigt ut. 
Frukten drar till sig djur bl a 
älgar med risk för olyckor.

Skylta upp 
förbud mot 
avstjälpning.

Vi har inte någon färdiglösning utan kommer 
att ta med oss frågan hur vi kan förhindra att 
folk slänger skräp.

Trollhättans Stad

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




