
Trygghetsvandring i Valskog 2016

Senast ändrad: 2016-06-08

Adress Problem Åtgärd Problemägare
Tidsplan för åtgärd  
Alt: kan ej åtgärdas Klart

Villagatan 4B Lösa gatstenar ligger vid infarten Ta bort, eller gräv ner där de ska ligga KFAB juni-aug 2016
Villagatan  Avskavd blå-gul märkning på stenstolpar vid avsmalnande väg, 2 Måla på eller byt reflexen KKTAB juni-dec 2016
Skolgränd-Skolgatan Urblekta och mossiga trafikskyltar Rengör och byt ut KKTAB juni-aug 2016
Skolgatan Skylt vid övergångsställe sned Räta upp KKTAB juni-aug 2016
Granvägen, ingång skolan Skylt med motorfordonstrafik förbjuden står rakt mot en vägg?? Ta bort den, fyller ingen funktion KKTAB juni-aug 2016
Idrottsplanen vid skolan Fotbollsmål trasiga Laga Skolan aug-dec 2016
Idrottsplanen vid skolan Sargen runt rinken trasig Laga Skolan aug-dec 2016
Idrottsplanen vid skolan Jordhög mitt i pulkabacken Ta bort o jämna ut, gör kanske liten "hoppkul KKTAB aug-dec 2016
Idrottsplanen vid skolan Papperskorgar saknas vid platsen, samt längs hela spåret. Undersöka möjligheten för fler 

papperskorgar. 
  

KKTAB/Skolan ska utredas 

Västerlånggatan 2 Gungställning står över grusplan Flytta till gräset, alt lägg mjuk sand under Lådberga fastighet aug-dec 2016
Västerlånggatan, bakom pizzerian Skylt gång- o cykeltrafik lutar Räta upp KKTAB juni-aug 2016
Västerlånggatan, bakom pizzerian Målningen i gatan vid övergångsstället syns knappt Måla i det vita KKTAB aug-dec 2016
Torggatan, infarten från ArbogavägeInfoskylt om Idrottsplats helt blek, går inte att läsa Ny skylt KKTAB ska utredas 
Hela området Dåligt med papperskorgar Sätta upp papperskorgar KKTAB har utretts/ingen åtgärd
Torggatan, utanför Perssons Bänkarna och bord slitna och delvis trasiga Laga, måla och snygga till KKTAB aug-dec 2016
Torget utanför Pizzerian o Perssons Svarta sopsäckar ligger vid träden, har legat länge, vems är de? Ta bort säckarna Säckarna borta 25 maj Klart
Torggatan, mellan Perssons o pizzeriMarken uppgrävd på vissa ställen, lösa plattor ligger här o där Jämna till, lägg plattor/grus/gräs. Snygga till! Zaven Mati snarast
Återvinningsstationen Ofta stor oreda med avfall utanför kärlen. Vad beror det på? FTI samråd med FTI snarast
Återvinningsstationen Matavfall och annat hushållsavfall dumpas här Vad beror det på? FTI samråd med FTI snarast
Återvinningsstationen Klädcontainern har en stor öppning där man kan klättra i o Sätta för spärr så det inte går att komma in ska utredas 
Återvinningsstationen Saknas belysning på platsen, mycket mörkt vintertid Sätta upp belysning KKTAB ska utredas 
Återvinningsstationen Ett träd som är kapat på hälften står på planen, varför är det kvar?Borde tas bort KKTAB juni-aug 2016
Parkering vid Dammvägen Mörk, saknar belysning Sätt upp belysning KKTAB ska utredas 
Björskogsskolan Gång mellan fritids och skolan saknar belysning, mycket mörk Sätta upp belysning KKTAB/Skolan ska utredas 
Björskogsskolan Många bilar lämnar/hämtar barn vid Dammvägen, där finns 

ingen parkering och man ställer sig på gångvägen, skolgården, 
gräsmatta o andra olämpliga ställen.

Kan man flytta personalens parkering till den 
stora, och göra bättre möjligheter i området?

KKTAB/Skolan ska utredas hösten 2016

Björskogsskolan Skolgården dåligt snöröjd och sandad vintertid Snöröja och sanda bättre. KKTAB Tas i diskussion vinter 2016
Björskogsskolan Lekplatsen inne på skolan är populär för alla barn i Valskog. 

Konflikter uppstår när äldre barn leker under skol/och fritidstid. 
Personal har ansvar för barnen där, men inte för besökande, blir 
rörigt. "Kommunen" hänvisar till att det är en allmän lekplats 
och man satsar inte på den andra lekplatsen, den "förfaller" och 
är inte trevlig att leka på.

Skolan/KKTAB 
samt dialog med 
kommunens 
"talesperson"

ska ses över

Björskogsskolan, stora parkeringen Gropig infart Laga groparna med asfalt KKTAB aug-dec 2016
Björskogsskolan, stora parkeringen Cyklande barn ska ta sig in samma infart som bilarna, sedan 

cykla över parkeringen till cykelparkering som är vänd mot 
bilarna. Farligt med barn bland bilarna. Cyklarna slängs på 

Gör egen cykelinfart närmast skolan, vänd 
cykeparkeringen mot skolan. Fixa cykelställ

KKTAB ska utredas

Björskogsskolan, stora parkeringen Många barn springer runt på parkeringen när de väntar på 
bussen. Finns bara en liten smal "passage" där de ska stå o 

 

Går det att lösa på något bättre sätt? Skolan/Bussbolag
et

ska utredas

Bergsgatan Många bilister kör för fort på raksträckan. Hastighetskontroller, bygga 
hastighetsdämpande hinder?

Polisen/KKTAB ska utredas

Stora pulkabacken (mittemot 
idrottsplatsen vid skolan, på andra 
sidan spåret)

Ett träd lutar farligt, kan ramla på de som är i backen Såga ner trädet Fritid/KKTAB? ska utredas

Lekplatsen vid Västerlånggatan Platsen är i dåligt skick. Folk vill ha den kvar, det är en trevlig 
plats. Se också problemet med skolans lekplats. 

Besluta om lekplatsen ska vara kvar, eller 
om platsen ska göras om till något annat?

Teknik/politik dec-16

Västerlånggatan - Solgatan Hög häck skymmer sikten. Klippa ner häcken Villaägaren Häcken nerklippt 25 maj Klart
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