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Trygghetsvandring i Trollsjöparken  
 

Datum för genomförande: 2019-05-09 

Tid: 17-19 

 
Medverkande  

Kommunstyrelsen, politiker från vård och omsorgsnämnden, kultur och 

fritidsnämnden, barn- och familjenämnden, gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, kommunledningskontoret, miljö och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, barn – och utbildningsförvaltningen, 

Diabetesföreningen, Parkinsonförbundet, Reumatikerförbundet, 

Synskadades riksförbund, Mötesplats Rönneberga, Polisen, Räddningstjänst 

Syd, medborgare 
 

Syfte  
Eslövs kommun ska vara en trygg och attraktiv boendekommun. Som ett led i 

arbetet för att uppnå detta genomför Eslövs kommun trygghetsvandringar i 

olika delar av kommunen. Syftet med vandringarna är i huvudsak att 

tillsammans göra iakttagelser och förbättra platser som känns otrygga.  
 

Inledning 
Trygghetsvandringen inleddes med samling på café Våfflan i Trollsjöparken. 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson hälsar välkomna och inleder 

Trygghetsvandringen. Fokus för kvällen är trygghet i Trollsjöparken. 

 
 
Generella kommentarer/förbättringsområden  
Trollsjöparkens område uppfattas av deltagarna som förhållandevis tryggt och 

både den jämlika lekplatsen och alla aktiviteter som anordnas i parken 

sommartid är väldigt uppskattat av Eslövsborna.  

 
Vandring i Trollsjöparken 
Det fanns inga stigar utmarkerade på kartorna då det inte fanns att tillgå varav 

det geografiska läget för önskemålen inte kommer att beskrivas i dessa 

minnesanteckningar. Det som framkom under trygghetsvandringen beskrivs 

istället generellt. 
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1. Önskemål om bänkar till Flygstaden 

Kommunen kommer se över om det är möjligt när Ringsjövägen byggs 

om 

 

2. Snubbelrisk på en del stigar i Trollsjön 

Kommunen se över detta och åtgärda om det behövs 

 

3. Se över parkens belysning i sin helhet 

Ny belysningsslinga kommer att utföra söder om Trollsjön samt i 

Skytteskogen i anslutning till lekplatsen – första delen den med ny 

slinga sker under 2019 

 

 

4. Belysning på vägen från Trollsjön in till Ekenässkolan 

Det är sedan tidigare bestämt att vägen inte skall ha någon belysning, 

vägen används av skolan för transporter 

 

5. En trasig bänk vid Trollsjögården 

Är åtgärdat 

 

6. Fler bänkar både i parken och på väg in eller ut ur parken 

Kommunen ser över placering mm av befintliga bänkar och utreder 

eventuella åtgärdsbehov  

 

7. Se över bäck och rensa den 

Detta är åtgärdat v. 20 

 

8. Åtgärda studsmatta på lekplatsen 

Kommunen gör en översyn av detta 

 

9. P-skyltning på Trollsjövägen bör ses över 

Enligt kommunens trafikingenjör är skyltningen ok  

 

10. Röjning av buskage vid skyttevallen samt vid djurminneslund 

Det kommer att utföras vid skyttevallen innan 20 juni och 

djurminneslund får kommunen titta på eventuella åtgärder längre fram. 

 

11. Allmänt målning av p-platser hela Eslövs kommun 

Det sker kontinuerligt och det som prioriteras i första hand är 

trafiklinjer och stopplinjer och p-platser målas upp efterhand  

 

 

 


