Uppmärksammade risker och brister Trygghetsvandring Djurås centrum 9 november 2021.
Åtgärdslista med beskrivning på hur riskerna/bristerna hanteras. Listan kommer att uppdateras under 2022.
Uppdaterad 2022-03-08

Djurås Torg och Fagervägen
Blinkande infoskylt, Djuråsskolan.
7 stycken lamparmaturer lyser inte framför och bakom Kulturskolan.
Väg från busshållplats E16 till cykelväg snöröjs inte på vintern.
Vattensamling i viadukt under E16, blir sjö vid mycket nederbörd.
Nytillkommet klotter i viadukten under E16.

Hantering

Varningsskylt saknas för gångtrafikanter på centrumvägen vid Apoteket.

Åtgärdat.
Åtgärdat.
Kommunens snöröjare uppmärksammas på problemet.
Åtgärdat, avloppsbrunnar har grävts fram och rensats.
Samtal inletts med Trafikverket som ansvarar för viadukten.
Åtgärdas samtidigt rondellen Centrumvägen - Fagervägen anläggs, klart
sommaren 2022.

Varningsskylt saknas för förbipasserande från Solvägen mot Djursåsskolan.
Motorvärmarstolpe är påkörd och sned Coops parkering.
Korsningen Centrumvägen - Fagervägen bakom Apoteket, många in- och
utfarter. Saknas helt skyltar om väjningplikt.

Kommunen tar kontakt med trafikverket.
Kommunen informerat fastighetsägare.
Ett arbete är påbörjat med en plan för en liten rondell och avstängning av inoch utfarter,planen ska vara klar sommaren 2022.

Skyltar saknas för gång- och cykelbanor på Fagervägen.
Gatulamparmatur sned på Fagervägen.
Belysning saknas vid fasaden på Boulebanans lokal.
Många som passerar över Skogsvägen på väg till lekplats, övergångsställe
saknas. Hög olycksrisk.

Ingår också i planen som ska vara klar sommaren 2022, soffor kommer att
ställas ut efter gång och cykelvägen.
Åtgärdas våren 2022.
Arbetet påbörjat.
Passage, gång- och cykelväg längs med skogsvägen finns med i planen för
2022.

Vid övergången i rondellen vid Coop skyms sikt av buskar som är vildvuxna.
Soptunna saknas vid grönområdet bakom Coop.
Sly vid samma grönområde förhindrar insyn.
Skylt Skogsvägen dålig, näst intill oläslig.
Gatbelysning trasig Skogsvägen.

Buskarna planeras att klippas våren 2022.
Åtgärdat.
Åtgärdat.
Åtgärdad, ny skylt.

Lindberghallen
Stort problem med barn/ungdomar som springer över Rv70 vid kommunhuset Lindberghallen.
Allmänt mörkt på gästparkeringen vid Lindberghallen.
Saknas staket mot järnvägen längs med S. Industrivägen.
Trasig lampa gång- och cykelväg mot Lindberghallen från Djuråsskolan.
Trasig lampa i tunnel under Rv70 bakom Himmilsgården.
Trasig lampa mellan OKQ8 och Ica lastkaj.
Mörkt på baksidan av Lindberghallen hörnet vid väntasalen. Armatur saknas.
Trasig lampa (Glob) Lindberghallen mot järnvägen.
Trasig lampa på S. Industrivägen mot järnvägen.
Lutande anslagstavla vid OKQ8.

Hantering
Arbetet påbörjat med uppsättning av stängsel.
Arbete påbörjats med att öka ut belysning, klart under sommaren 2022.
Kontakt tas med Trafikverket av Samhällsbyggnadsavdelningen.
Åtgärdad.
Lagas samtidigt som gästparkeringens belysning uppdateras under våren 2022.
Åtgärdad.

En skylt parkering förbjuden sitter lågt.
Järnvägsövergången vid OKQ8 saknas belysning, väldigt mörkt.
Djuråsskolan och bostadsområde intill
Siktröjning bör göras korsningen Lekvägen - Dalvägen.
Skylt saknas om väjningsplikt Lekvägen - Färjbacksvägen.
Busk längs gång- och cykelvägen mot bron bör röjas bort.
Obefintlig belysning på gång- och cykelvägen mellan rondellen Älvvägen och
Bäckvägen.
Björkar som börjar bli för stora och kanske dåliga på Flodvägen.
Lekstuga i dåligt skick på lekplatsen Flodvägen.
Grenar från träd skymmer gatubelysningen, Åvägen.

Åtgärdas under våren 2022.
Kontakt tas med Trafikverket av Samhällsbyggnadsavdelningen.

Samhällsbyggnadsavdelningen kontaktar vägförening.
Samhällsbyggnadsavdelningen kontaktar Trafikverket.
Röjs samtidigt som ravinen på andra sidan E16.
Samhällsbyggnadsavdelningen undersöker möjlighet till lösning.
Samhällsbyggnads avdelningen undersöker trädens vitalitet.
Samhällsbyggnadsavdelning undersöker vem som äger lekstugan.
Samhällsbyggnadsavdelningen åtgärdar.

