
 

Trygghetsvandring Bergshamra 2022-10-04 

 

Problemägare 

• Solna stad /Stadsmiljöavdelningen 
• Brf Västan 
• Solna stad /Fastighetsavdelningen 
• Signalisten 

 

Plats 1 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Lindarna vid Bergshamra torg börjar se lite vildvuxna ut 

Ansvar: 

Signalisten 

Tänkbar åtgärd: 

Eventuellt kronlyfta lindarna vid behov. 

 

 



 

Plats 2 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Cykelparkering bakom busshållplats vid torget. Det finns inte möjlighet att låsa 
fast cykel i ramen. 

Ansvar: 

Stadsmiljöavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

Vid framtida cykelparkeringar bör det finnas möjlighet att låsa fast cykeln i 
ramen. 

 

Plats 3 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Fällda träd som ligger bredvid gångväg 

Ansvar: 

Stadsmiljöavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

Ta bort de fällda träden 

 

Plats 4 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Klotter vid stödmur 

Ansvar: 

Brf Västan 

Tänkbar åtgärd: 

Sanera klotter 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plats 5 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Gångvägen upplevs som dunkel. 

Ansvar: 

Stadsmiljöavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

Undersök belysningens status. 

 

Plats 6 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Ytan öster om skolan upplevs som dunkel. 

Ansvar: 

Fastighetsavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

Undersök möjligheten att komplettera belysningen vid pelarna. 

 

Plats 7 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Asfaltsbeläggningen öster om Bergshamraskolan behöver åtgärdas. 

Ansvar: 

Stadsmiljöavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

Asfaltsbeläggningen kommer att åtgärdas under v.44 2022. 

 

Plats 8 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Det saknas belysning på skolgården vid Bergshamraskolan. 

Ansvar: 

Fastighetsavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

Se över belysningen på skolgården 



 

 

Plats 9 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

GC-vägen som löper parallellt med Bergshamraleden på norra sidan upplevs 
som smal och otydligt skyltad/markerad på vissa platser.  

Ansvar: 

Stadsmiljöavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

GC-vägen kommer att förbättras under hösten 2022. 

 

Plats 10 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Buskarna vid Kraus torg är välväxta och ibland sover personer bakom. 

Ansvar: 

Stadsmiljöavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

Buskarna kommer att beskäras hösten 2022. 

 

Plats 11 (för samtliga platser, se karta)    

Minnesanteckning: 

Lampan, SB C2346, vid FTI-stationen vid Kraus torg är trasig. 

Ansvar: 

Stadsmiljöavdelningen 

Tänkbar åtgärd: 

Lampan är felanmäld. 

 

 


