
Trygghetsvandring Bettna 2021-10-18

Deltagare från orten var representerade av lokala föreningar såsom
bygderådet, hembygdsföreningen, PRO och kyrkan: Willy Lund och
Hasse Olsson, Sol Nilsson, Ulla Dahlman, Jan Jonsson, Jan
Sunnergren, Signhild Klaesson, Elisabeth Käck, Siv Thunström, Maria
Hugsén och Rasmus Sundberg.
Övriga deltagare: Raffi (HVB-hemmet Skrivargården), Kjelle Källström
(Räddningstjänst), Tommy Norrby (FKAB), Anna Dejerud (tekniska
kontoret), Jessica Ekermann (Trygghetssamordnare) och Ted Bäck
(områdespolis).

Rutt: Vandringen påbörjades vid Bettna Baren och gick sen medsols
längs med Oppundavägen och förbi kyrkan till skolan. Vandringen
fortsatte från skolan längs med Björkängen (idrottsplatsen) tillbaka.
Vidare på Kungsbackavägen, Strömborgsvägen, Oppundavägen och
sen tillbaka på Norrgårdsvägen. (Se lila markering på kartan bredvid.)



Plats Beskrivning av problem Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

På Norrgårdsvägen, intill
Bettna Baren finns vintertid
en pulkabacke.

Platsen är mycket mörk. Belysning vid pulkabacken
samt eventuell avspärrning ut
mot gatan.

Kyrkans mark

Korsningen
Norrgårdsvägen/
Skendalavägen

Gräset hålls inte efter i
dikena

Regelbunden
klippning/trimning

Trafikverket

Målning av linjer på
Norrgårdsvägen för gång och
cykelbana

Korsningen
Norrgårdsvägen/
Skendalavägen

Kullen skymmer sikten
vid utfart från
Norrgårdsvägen.

För framtiden så skulle man ta
med en omläggning av V/A för
att kunna sänka marknivån på
den tomt som inte är bebyggd i
hörnet mot Skenalavägen.

Trafikverket Trafikverket anser
tyvärr inte att någon
åtgärd är nödvändig
pga att hastigheten är
så låg, 40 Km/h.

Lötakorstet Hål vid Lötakorset, ett
återkommande problem.

Lagning och grundorsakanalys
bör utföras.

Trafikverket



Plats Beskrivning av problem Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Vägen upp till skolan från
Oppundavägen.

Det körs för snabbt. Ska vägen upp till skolan
fungera som 30 väg så borde
man göra något åt bredden på
vägen. Den inspirerar till
snabbare hastigheter.

Trafikverket

Vägen upp till skolan från
Oppundavägen.

Det körs för snabbt. Polisen pratade om att man
hade haft en information till
skolbarnen om trafik. Vi tror
även att föräldrarna skulle vara
med vid en sådan information
alternativt att man förlägger en
sådan information på kvällstid
och bjuder in föräldrar.

Polis

Alla vägar För höga hastigheter Lite mer frekventa fartkontroller
genom samhället eftersom
man generellt håller hög
hastighet.

Polis



Plats Beskrivning av problem Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Längs med vägen från
samhället till skolan.

Växtlighet runt
belysningsstolpar i
samhälle och upp mot
skolan.

Röja, kapa grenar Tekniska (bara från
kyrkan till skolan)
Trafikverket (övriga)

Biblioteket, Bettna skola Saknas en skylt vid
entrén

Den gamla skylten kunde
flyttas hit från Kullagården.

BUK-förvaltningen/
FKAB?

Skolgården Finns ingen isbana på
skolan längre vintertid.

Undersöka möjligheten till att
först plana ut och jämna till
grusplanen, bygga en liten
sarg och sen spola en isbana.

SBF-förvaltningen
(Bygd och ort i balans)
i samverkan med
idéella krafter.
FKAB (markägare och
anläggningsägare)

Vägen från kyrkan fram till
idrottsplatsen.

Mycket mörkt för de barn
som går till skolan.
Vägen är dessutom en
70-väg.

Belysning av vägen från
kyrkan fram till idrottsplatsen.
Trafikverket äger vägen men
kommunen bör undersöka
möjligheten till en G/C-väg
hela vägen från samhället till
skolan för att förbättra
trafiksituationen för skolbarn.

Trafikverket



Plats Beskrivning av problem Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Vallen Mörkt på Vallen Bygderådet/Idrottsförening/He
mbygdsförening skulle
gemensamt kunna söka quick
fix- medel för att utöka med ca
4 stolpar och armaturer.
Ev okej att strömförsörja från
kommunens belysning.

SBF-förvaltningen
(Bygd och ort i balans)

G/C-väg vid idrottsplatsen Översvämningsproblem
på gång och cykelbana
vid fotbollsplan. Stopp i
dränering.

Hur kan man leda undan
vattnet?

Kommunens ansvar?

G/C-väg vid idrottsplatsen Vildvuxet Gräset skulle behöva klippas
oftare samt ta bort några
grenar som skymmer
belysningspunkter.

Tekniska Tekniska klipper inte
gräset, de kan sladda
själva gångvägen och
kantklippa vid ev diken
en gång per säsong
men Tekniska har inte
någon gräsklippning
där.

Järnvägskorsning,
Skenalavägen.

Vildvuxet och dålig sikt. Röjning för att förbättra sikten. Skrivargården
kontaktar Trafikverket



Plats Beskrivning av problem Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Korsningen
Kungsbackavägen/Skenala
vägen.

Vildvuxen häck i
korsningen
Kungsbackavägen/Sken
alavägen.

Trimning av häck. En del av
häcken är nedtagen men vi
rekommenderar en längre
sträcka.

Fastighetsägaren har
fått en lapp i lådan.

En bit in på
Kungsbackavägen vid
korsningen
Kungsbackavägen/Strömsb
orgsvägen.

Markskada. Förmodligen
orsakat av sättning kring
V/A rör för brandpost.

Åtgärda markskada. Tekniska i samråd
med SVAAB

Måste ske i samråd
med SVAAB och
kommer inte att ske
under 2022 om inte
sättningen förvärras.
Skylt om vägskada kan
monteras.


