
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 Velanda den 5 april 2022 och resultatet kan läsas i detta protokoll.”Rubrik” och ”Plats” beskriver nummer i kartan, 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 
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.

Vid frågor, kontakta Gigi Cederholm, brottsförebyggande samordnare 0520-40 79 77, gigi.cederholm@trollhattan.se
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Rubrik Plats Beskrivning Förslag på åtgärd Ansvariga
01 Mörkt i parken Karolinerparken Mörkt och belysning saknas på 

stigen till och från lekplatsen 
som ligger i parken

Installera belysning. Trollhättans Stad

02 Mörkt och buskigt Liten gångväg mellan 
Karolinerparken och 
Backstugevägen, mellan 
fastigheterna 1:87 - 1:85

Den lilla och smala gångvägen 
mellan Karolinerparken och 
Backstugevägen är mörk och 
igenväxt. Frågan är hur mycket 
denna vägen används?

Ev Utöka belysning och ansa 
växtligheten.

Trollhättans Stad, 
Fastighetsägaren

04 Mörkt Idelundsvägen från 
Fasanvägen fram till den 
kraftiga böjen och ev en bit 
därefter

Mörkt Utökad belysning Trollhättans Stad

03 Mörkt och ojämnt 
underlag.

Fotbollsplan Endast en lampa vid 
fotbollsplanen, som enligt 
boende i området inte används 
flitigt. Underlaget på 
fotbollspnanen är ojämnt.

Utöka belysningen eller kanske rikta om 
någon lampa så ljuset når fotbollsplanen 
lite bättre, så kanske fotbollsplanen 
används oftare. Fotbollsplanen behöver 
jämnas till med lite grus, men önskemål 
om att gräset får vara kvar.

Trollhättans Stad

05 Höga hastigheter Karolinervägen Boende i området upplever att 
det är höga hastigheter på gatan, 
trots åtgärder som blomlådor 
redan är insatta.

Någon form av fartdämpande insatser. Trollhättans Stad

06 Mörkt Återvinningsstationen vid 
infarten

Återvinningsstationen upplevs 
som mörk.

Utöka belysningen på platsen så det 
känns tryggt att lämna skräp.

Trollhättans Stad
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