
 2019-12-12 
Trygghetsvandring i Fristad 2019 

Trygghetsvandringen planerades utifrån synpunkter, som inkommit från allmänheten samt 
genom representanter i Områdesnätverket Framtid Fristad. Uppföljning och kommentarer 
av de områden/punkter som noterades på Trygghetsvandringen i Fristad, vilken 
genomfördes 2019-09-19. 

Detta dokument bör ses som ”levande” eftersom vissa av de föreslagna åtgärderna behöver 
hanteras mellan flera parter. Vissa av åtgärderna behöver även en avsatt budget för att kunna 
genomföras, vilket får bedömas från fall till fall. 

Följande tjänstemän har medverkat i arbetet, under planering, genomförande och 
uppföljning (vid något- eller alla tillfällen): 

Ann Milbredt – Fritid och Folkhälsoförvaltningen 
Stefan Frisk- Fritid och Folkhälsoförvaltningen 
Annie Flack – Lokalförsörjningsförvaltningen 
Jan-Åke Claesson- Tekniska förvaltningen 
Jonatan Westlin – Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Joakim Börjesson – Polisen 
Karin Mårdh-Stavåsen – Polisen 
Peder Hagström- Hyresgästföreningen 
Gun- Britt Persson – Fribo 
Kjell-Ove Sethsson – Fribo och Framtid Fristad 
Linda Bodén Gustafsson – Framtid Fristad 

Plats / område Beskrivning Kommentar

Stationsparken Stationsparken. Allmänt tillhåll. 
Viss skadegörelse. Belysning 
med rörelsevakt bakom scenen 
önskas. Byssja bakom scenen 
behövs tas bort.

Vissa delar löser sig när 
aktivitetsparken kommer och 
tunneln under järnvägen byggs. 

Trafikverket och Tekniska 
förvaltningen

Viadukten under 
järnvägen.

Trottoaren är för smal och 
upplevs osäker. Förslag om att 
bredda södra trottoaren och ta 
bort den norra när nya 
viadukten under järnvägen 
byggs 2021

Trafikverket och Tekniska 
förvaltningen.

Lekplats, 
Tärnavägen

Ungdomshäng, vandalisering, 
nedskräpning. 
Ta bort buskage mot parkering 
och fotbollsplanen. 
Klippa upp träd för bättre 
insyn. 
Bristfällig belysning. Förslag om 
lampor med solceller.

Tekniska förvaltningen/
Parkavdelningen



Plats/Område Beskrivning Kommentar

Farlig korsning 
Åsboplan och 
Åsbovägen 

Farlig korsning, Många kör 
väldigt fort, hastighet behöver 
dämpas. Samordning krävs 
mellan samtliga väghållare. 

Dålig belysning, upplevd 
otrygghet (Åsbovägen). 

Fribo/Fristad vägförening i samråd 
med Tekniska förvaltningen/
Gatuavdelningen.

Dungen mellan 
biblioteket och 
Torggårdens fd. 
förskola

Ta bort sly i dungen, används 
som tillhåll.

Tekniska förvaltningen/
Parkavdelningen.

Elskåp utanför 
biblioteket

Behöver saneras på klotter Vattenfall?

Torget Mycket cyklande personer på 
torget. Översyn av torgytan för 
att begränsa möjlighet till 
"buscykling" 

Upprustning av vissa fasader 
och nedklippning/
skräpplockning av/i buskage.

Dialog mellan fastighetsägare, Borås 
stad och berörda behövs (Fritid och 
Folkhälsoförvaltningen driver frågan 
vidare). 

Skolområdet 
Avlämning 
Belysning

Belysning utanför slöjden 
(Fristadskolan). Möte angående 
avlämningssituationen behövs 
utifrån 
helhetsgrepp. 

Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen jobbar med 
frågan.

Vändplats mellan 
skolan och 
idrottshall

Häng och epatillhåll/buskörning 
vid vändplats mellan 
Fristadskolan och idrottshall.

Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen jobbar med 
frågan.

Bakom 
idrottshall vid 
container

Belysning saknas. Rykten om 
försäljning av droger, bakom 
idrottshall vid container. 
Förslag på att tex. sätta 
väghållargrind så att man inte 
kan köra upp där med bilar lika 
enkelt.

Lokalförsörjningsförvaltningen.



Plats/område Beskrivning Kommentar

Tallbackens Förskola. Vandalisering och tillhåll. 
Förslag om att stänga av 
wifi, sätta upp kameror. Se 
över belysningen på 
förskolan.

Lokalförsörjningsförvaltningen i 
samråd med förskolan.

Fotbollsplan bakom 
Asklandaskolan

Fotbollsplanen bakom 
Asklandaskolan behöver 
rustas upp och trasigt 
idrottsmateriel tas bort eller 
lagas. 

Samverkan med ägare av planen. 
Fritid och Folkhälsoförvaltningen 
driver frågan.

Gång/cykeltunnel 
under Asklandavägen

Gång/cykeltunneln under 
Asklandavägen känns otrygg. 
Bättre belysning samt 
sanering av klotter behövs.

Tekniska förvaltningen/
Gatuavdelningen

Cykel och gångvägar 
till och från 
Asklandaområdet

Flera cykel och gångvägar 
på Asklandaområdet är i 
bitvis dåligt skick och 
behövs lagas.

Tekniska förvaltningen/
Gatuavdelningen

Sparsör, 
återvinningscentralen

Grusplanen innanför 
återvinningsstationen i 
Sparsör är dåligt belyst. Det 
har bland annat skett 
inbrott i bilar.

Tekniska förvaltningen/
Gatuavdelningen

Vändplats och gångbro 
över Munkån, 
Hedevägen

Gångbron behöver rustas 
upp. Träd behöver beskäras 
och belysningen ses över. 
Upplevs som en otrygg plats

Tekniska förvaltningen.


