Sammanställning
Trygghetsvandring för allmänheten i Grästorp den 24 okt 2012

PLATS/ GATA
Centralskolan
Intill gymnastikhallen

PROBLEM/MÖJLIGHET
Svårt att sig igenom stoppen.
T.ex. för barnvagnar
Den bör breddas

.

Från omklädningsrummet
Till skubbet (badet)
Gamla soptipps- vägen

Belysning saknas!
Sätta upp belysning

Staket Centralskolans baksida

Staketet trasigt på vissa ställen
Bräda av nervid staketet.

ÅTGÄRDAT
Staketet är lagat
Bräda lagad

Ca 18 trasiga lampor totalt
(enligt tekniska)
Baksida centralskolan vid dagis

Byta av lampor

Baksidan matsalen
Centralskolan. Promenad/cykelväg

Inbrotts/skadegörelse risk.
Ligger undanskymt.

Sätta upp ett stopp så det
ej går att cykla ut mot
Södergatan. Öppna upp
cykel/promenadväg genom
dagiset så att det går att
välja den vägen.

Jon Jespersgatan
Vid Centralskolans matsal.

Ingen belysning utefter cykelvägen.

Velandagatan

Ingen skylt för huvudled.
Svårt att veta vilka trafikregler
som gäller..

Velandagatan korsningen
Oskarsgatan samt vägen in mot
järnvägsstationen

Problem att veta vem som har
företräde i korsningen.
Hög häck Oskarsgatan mot
Velandagatan skymmer sikten.
Flera krockar har skett vid
korsningen.
Förslag är att markera i marken
med linjer, alt sätta stoppskylt
från järnvägsgatan. Spegel kan
även hjälpa för bättre sikt.

ÅTGÄRDAT
Lämna företrädes skylt
har satts upp, samt
markering i gatan.

Järnvägsstationen

ÅTGÄRDAT
Lampor bytta 2013

Lampor trasiga på stationen.
Upplevs som väldigt mörk.

Stationsgatan. Baksidan
kulturhuset.

Lyktstolpe fel placerad.
Stolpen sned för någon
har troligen kört in i den.

Parkeringen
Vid Q Star bensinstation.
Järnvägsgatan

Dålig belysning på parkeringen.
Upplevs väldigt mörk.

Drottninggatan

Mycket dålig trottoar.
Risk för olyckor.
Öven en stort hål med en
järnplatta försatt som ej ligger
stadigt.

Brå tittar på den nya
belysning vid
Odinsgatan

Utfarten mot storgatan mitt emot
Café Nordstan

ÅTGÄRDAT
Nya fundament
v. 14 - 2014

Många kör ut mot Storgatan
trots förbud. Skylten högt
placerad.Ev behövs en till
skylt på höger sida samt
att man flyttar ner
den befintliga.

Fortsättning nästa sida…

Forts.
Utfarten mot storgatan mitt emot
Café Nordstan

ÅTGÄRDAT
Nya skyltar

Bättre uppskyltat var man
ska åka. dvs enkelriktad
skylt bör synas bättre.
Ev en till behövs.

Torggatan
Vid järnvägsövergången

Flera sprickor i muren.
Risk för att den rasar.

Oskarsgatan
Nära korsningen Jon Jespersgatan
Strax efter gamla Rakbladsfabriken

Hål i marken.

ÅTGÄRDAT
Ny brunn och ny asfalt

Oskarsgatan
Nära korsningen Jon Jespersgatan
Strax efter gamla Rakbladsfabriken

ÅTGÄRDAT
Lagat

Problem med sikten för
en hög Thuja häck i
korsningen. Boende har
hört av sig om detta.

Rv 47 Södergatan
Övergångsställe vid
Marknadstorget.

Problem om man kommer från
Marknadsberget med sikt från
vänster ner i backen.
En markering med stop i backen
kan vara bra. Att flytta ”hindren”
som sitter uppe i backan längre
ner skulle vara bra och förhindrar
att man bara kan köra rakt ut!

Om ”hindren” flyttas ner bör en
markering med stenar eller liknande
sättas upp vid gräs sluttningen mot bilfirman.
Annars blir det nog en genväg!

Jon Jespersgatan utanför
Kommunens hus

VIKTIGT!!!

Trottoaren bör breddas efter
hela gatan då MÅNGA barn
cyklar här till och från skolan.
Vägen är stor nog att rymma
en cykel och gångväg. Skulle
vara mycket tryggare för
skolbarnen!

Sammanställt BRÅ – Mona Wesslén 2012-11-15

