
Trygghetsvandring 
 

En sammanställning   
av trygghetsvandringen   

 den23 oktober 2013 kl 18.00 

 
Inbjudan riktade sig till pensionärer och det kom ca 20 st. Från 

kommunen deltog Bjarne Hurtig från tekniska ,  
Mona Wesslén Folkhälsoenheten samt  

Torbjörn Walterson platsbefäl i Vara. 
 

 
 

Summering –förslag  

 

Pensionärerna hade flera  frågor och tekniska fick ge 
många svar. Tydligt var att många missuppfattar vad 
som är tekniskas, miljö och bygg, medborgarnas 
samt fastighetsägares ansvar. Många anser att 
”kommunen” är skyldig att ordna det mesta… 

 

Ett behov finns därav att räta ut vissa frågetecken. 
Detta för att invånarna ska få korrekt information 
och förstå vem som ansvara för vad. Det kan nog lätt 
bli smutskastning och missförstånd av kommunens 
ansvar och uppgifter. 

 

Kanske kan vi bli bättre på information av detta. Ex 
via hemsidan, hemskick av brev eller media. 

Dvs förtydliga riktlinjer och vad du själv kan göra som 
medborgare… 

 

 



Södergatan - Jon 
Jespersgatan  
längs staketet 

 

 

 Skolelever cyklar ofta denna genväg 
vilket är trafikfarligt. Genvägen bör tas 
bort eller ledas om. Samma problem 
har tagits upp vid varje 
trygghetsvandring. 

 

Cykelvägen till badet är svår då flera av 
pensionärerna upplever tunneln och 
den backen som för svår/ tung att 
cykla uppför.  

 

 

 

Många är osäkra om de kan ta 
genvägen över skolgården via 
cykelvägen bakom matsalen på 
centralskolan.  

 

 



Jon Jespersgatan,  
Velandagatan, Torggatan 
mm 

Pensionärerna upplever att det är 
höga trottoarkanter och svårt att ta sig 
fram/ upp med ex rullator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Velandagatan  
Det finns goda exempel där trottoaren 
har anpassats för att öka tillgången för 
alla.  

 

Tekniska informerar om vad som gäller 
för trottoarer och att kommunen nästa 
år ska göra fler anpassningar av 
trottoarerna i Grästorp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många berömmer kommunen och 
tycker att b la Velandagatan blivit 
mycket trevlig! 

 



Östergatan/ Oskarsgatan 
(gamla Hectors) 

Skylten ska bort. 

Eventuellt upp i byggnadsnämnden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Löv problem på flera 
platser 

Många pensionärer upplever att det är 
svårt att ta sig fram denna årstid och 
att det är mycket löv på många ställen. 
Dessa blir väldigt hala denna årstid i 
regn och minusgrader. 

 

De frågar vilka som bär ansvaret? 

 

Tekniska svarar dem att det oftast är 
fastighetsägarens ansvar. Dvs den 
fastighetsägare som problemområdet 
tillhör. 



Velandagatan/ 
Oskarsgatan  

Problem med sikten i denna korsning. 
Hög häck som skymmer. Detta har 
påtalats vid tidigare 
Trygghetsvandringar. 

 

Pensionärerna frågar vilka riktlinjer 
som gäller för höjden på häckar.  



Utanför Lindahls - Hemköp 
Södergatan, Riksväg 47 

Tidigare har det varit en smal trottoar 
då parkeringen gått för långt ut. 

Detta är nu åtgärdat och parkeringen 
har dragits in mot hemköp. 

 

 

 

 

 

En fundering! 

Vem har anlagt trottoaren utanför 
Hemköp? 

Är det Hemköps privata 
övergångsställe? 



Jon Jespersgatan  
Södergatan riksväg 47 

Skyltarna syns dåligt. Sitter i fel höjd 
för framförallt bilister.  

Bör placeras bättre. 

 

 

 

 

 

 

på högra sidan i körriktningen Jon 
Jespers väg är finns på vissa dela ingen 
promenad och cykelväg alls. Vissa 
delar längre upp finns det men den är 
väldigt smal. Här cyklar och går många 
barn och unga till förskola och skola. 

Cykelbana bör prioriteras och breddas. 
Detta har tagits upp vid SAMTLIGA 
trygghetsvandringar! 



Åsevi 
 
Lite färg kanske???? 

Alla tycker att det behövs en 
upprustning av Åsevi. 

Inte så inbjudande utsida kanske… 



Utanför Ambjörns vägen 
(promenadvägen precis 
utanför bostadslängan) 

Många ojämnheter i marken. Ganska 
mörkt förutom lamporna som sitter på 
husen, dvs lamporna ovanför 
respektive  ytterdörr. 

 

En brunn är upphöjande så vattnet 
inte kan rinna ned samt att man lätt 
snubblar på den.  

 

 



Bakom Nya Vistegården –
mot parken 

Här är det väldigt mörkt på kvällen. 
Några lysen skulle behövas på den 
stora ytan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Lampa trasig!!! 

 

 



Åsevi / Rönnvägen 

Många tycker det blivit väldigt fint vid 
skogsdungen som tidigare varit mycket 
tät. Nu är det mycket bra sikt men 
ändå växtlighet!  

 

 



Övriga synpunkter under 
vandringen 

• Bostadsrättsföreningen Bryggan vill ha en spegel där det är utfart vid Shell 
 

• Vägen bör ledas utanför samhället –dvs riksväg 47 
 

• Södergatan – vid en del refuger ser det fortfarande ut som om det är 
övergångsställe fast dessa har tagits bort. Blir en osäkerhet!  

• (fråga för trafikverket) 
 

• Fler bänkar önskas i kommunen och bättre belysning 
 

• De flesta beskriver att de känner sig trygga i Grästorp. Polisen informerar 
om läget och betonar att det är en trygg plats att bo på.  De som deltog 
under vandringen säger att de sällan är ute på kvällen och i övrigt ar det 
mycket lugnt. 
 

• Tekniska informerar om att man som privatperson har rätt att sätta upp 
s.k. blomlådor om man tycker att trafiken är besvärligt. Om man kontaktar 
tekniska finns god hjälp att få i forma av material och ritningar. De som 
bor längs gatan betalar och bygger lådorna och monterar reflexer enligt 
ritning och anvisning från kommunen.  

 
 
 
 
 
 
 
Bra information finns på kommunens hemsida www.grastorp.se 
Se under fliken teknisk verksamhet och Miljö & bygg 
 
 
 

http://www.grastorp.se/

