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Bakgrund
Att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för
både polisen i Flen och Flens kommun som verksamhet.
Under 2009 tillsattes en brottsförebyggande samordnare, ett brottsförebyggande råd
skapades och det skrevs ett samarbetsavtal mellan kommun och polis.
Under våren 2010 har samarbetsavtalet med polisen förnyats där de tidigare två prioriterade
områdena utökats till att gälla sex stycken områden. Ett prioriterat område är trygghet.
En åtgärd för att öka tryggheten i en kommun kan vara att genomföra trygghetsvandringar
(läs mer om trygghetsvandringar nedan)
I Flens kommun har flera trygghetsvandringar genomförts De första realiserades I Flens
tätort hösten 2009. Under våren 2010 utfördes två stycken i Malmköping. I augusti 2010
genomfördes ytterligare en som en uppföljning och för att upptäcka problem under
sommartid.
Målet är att utöka trygghetsvandringarna till flera orter i kommunen och nu stod Sparreholm
på tur. Denna gjordes i samverkan planingenjör Hans-Erik Eriksson och vik. brottsförebyg-
gare Gunilla Malmqvist inom ramen för projekt ortsutveckling Sparreholm.
Följande dokument är en sammanställning av resultatet från den trygghetsvandring som
gjordes i Sparreholm den 24 maj 2011. Sammanställningen beskriver identifierade problem
som skapar otrygghet, förslag på åtgärder samt ansvarig aktör för åtgärden.

Trygghetsvandring som metod
Trygghetsvandring som metod utvecklades i början av 2000-talet i Göteborg och har sedan
dess spritt sig till stora delar av landet. Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en
bättre närmiljö genom att identifiera och åtgärda platser som upplevs otrygga eller bedöms
vara osäkra. Metoden bygger på att dessa upptäckter görs i samverkan mellan olika
verksamheter och i dialog med invånare som bor i och känner till det berörda området.
Synpunkter och förslag på åtgärder skall sedan förmedlas till berörda beslutsfattare.

Vad tittar man på?
Under en trygghetsvandring tittar man på miljön utifrån fyra perspektiv:

1. Skötsel och underhåll
2. Bebyggelsen och anläggningars utformningar
3. Stadsplaneringens utformning
4. Det mänskliga livet (sociala problem)

Mer konkret studerar man till exempel buskage, belysning, tillgänglighet, utsmyckning,
klotter, skadegörelse, gångtunnlar, lekplatser, bänkar, parkeringsplatser, hållplatser mm.

Vilka deltog i Sparreholms trygghetsvandring?
Det är viktigt att de som går trygghetsvandringen är en blandad grupp, sammansatt med
olika åldrar, kön och bakgrund. Ur ett jämlikhetsperspektiv rekommenderas att gruppen är
sammansatt av hälften kvinnor, hälften män Under trygghetsvandringen i Sparreholm deltog
följande personer:

Kommunledningsförvaltning, Brottsförebyggande samordnare
Kommunledningsförvaltningen, Planingenjör
Polisen
Ungdomar
Boende



Var och när skedde trygghetsvandringen?
Trygghetsvandringen genomfördes i slutet av maj 2011. Området utgjordes av två sträckor.
Den ena var 2,5 km och kartlades till fots. Den andra sträckan studerades från bil, därför
innehåller detta dokument två olika kartor. Den första sträckan har kiosken som startpunkt
och går vidare till vänster om skolområdet förbi ” Mulleskogen” ner till vattnet och tillbaka
tvärs över fotbollsplanen/ baksida gymnastikhall. Vidare Landsvägsgatan runt Nygatan och
affären, utmed järnvägen tills man åter når Landvägsgatan och kiosken. Bilturen utgår även
den från kiosken och följer hela Landsvägsgatan till rondellen där man tar vänster och följer
Nyköpingsvägen tills man kommer till Skarvnäsvägen fram till affären.
Denna vandring genomfördes under sommartid med grönskande träd och buskar. Det
påträffades flera vildvuxna grönområden som skymmer sikt och gör ett vanvårdat intryck.
Bristande belysning och skadade, smutsiga skyltar samt klotter var annat som uppdagades.
Några eftersatta privata fastigheter och vanvårdade gårdar med mycket skrotsamlingar
urskildes också. Nedan: kartor över vandringen respektive bilturen. På kartan är
identifierade problemområden numrerade. Se beskrivning av respektive siffra i matrisen på
kommande sidor.

Karta 1.



Karta 2.

Har Du frågor och funderingar?
För mer information, vänligen kontakta kommunens brottsförebyggande samordnare

0157-190 14



Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
1. Kiosken a. Skyltar vid P

smutsiga och sneda.

b. Busshållplats
saknar skylt mm.

Tvätta skyltar och rikta
upp dem.

Sätt upp skylt om
busshållplats

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen

c. Hög hastighet

d. Övergångställen
felplacerade

Ombyggnad av gata Trafikverket

Trafikverket

2. Vägen till
skolan från
kiosken

a. 30 skyltar sitter för
högt.

b. Skymd skylt om
”gupp” i buskage.

c. Skolskylt saknas

d. Inga
hastighetsbegränsande
åtgärder.

a.Byta stolpar

b. Klippa häck

c. Sätta upp skolskylt.

d. Bygga upp chikaner
eller liknande

Tekniska förvaltningen



Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar
3. Ekbackens
skolområde

a. Container
skymmer sikt för
barnen.
b. Trasiga bänkar
och bord
c. Staty utan
information
d. Otrygg plats för
barn där de hämtas
av taxi.

a. Flytta container

b. Nya bänkar och bord
c. En skylt med namn på
konstnär och namn på
verket ska sättas på.

d. Personal följa med
barnen

a. FleFAB

b. FleFAB

c. FleFAB

d. Ekbackens skola

Skadat staket Staketstolpar bytes. FleFAB ?
FBAB ?

4. Mulleskogen
och vägen ner till
sjön

a. Mycket sly och
igenväxt

b. Mörk och otrygg
väg, otillräcklig
belysning

a. Slyröjning

b. Gatubelysning

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen

5. Området bakom
gymnastikhallen

a. Ovårdat : högt
gräs, lerigt, ödsligt.

a. Klippa gräs, belägga
övrig mark,

Tekniska förvaltningen
Bu- förvaltning

Uppmärksamma inom
Ortsutveckling
Sparreholm?



Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
Undermålig
lekplats ”self-
made”. Utslängd
gammal
rutschkana.

Lekplats för mindre.
Bord och
bänkar.Grillplats.
Flera aktivitets
möjligheter; boule,
volleyboll mer?

Förslag från elever.
Ekbackensskola.
Prövas i budget.
Tekniska förvaltningen
verkställa

Mörkt,
otillräcklig
belysning

Belysning ses över.
Belysning med timer el
rörelsedetektor ?

Tekniska förvaltningen eller
Barn- och
utbildningförvaltningen?

6. InfraNords
fastighet

Ovårdat; högt
gräs snett staket

Klippa gräs och räta upp
staket

Infranord( Telia)



Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
7. Korsning
Skarvnäsvägen

Otrygg skolväg
för barn.
Övergångsställe
n saknas.
Fortkörning på
Landsvägsgatan

Övergångsställen ses
över.
Hastighetsbegränsning
med mer än skyltning?

Under utredning

8. Landsvägsgatan a. Lösa
brunnslock, 3 st
båda sidor om
väg

b. Övervuxen
häck

a. Justera brunnslock

b. Klipp häck

Sörmlandvatten och Avfall
AB

BMR,byggnadsinspektionen
anmodar fastighetsägare.

9. Återvändsgränd Skylt saknas om
återvändgränd

Sätt upp skylt från
skogssidan

Tekniska förvaltningen



Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
10. Nygatan Otryggt, mörkt

och tätbevuxet
område.
Trottoaren
övervuxen.

Ökad belysning
Beskärning av träd och
buskar

Tekniska förvaltningen.

11.
Flerfamiljshus
område.
Nygatan

a. Ovårdad
grönska
fastighetsgårdar
(hyres)
b. Hög hastighet

c. Rostig, ful
container för
hushållsavfall
konstant utanför
ingång

a. Röjning

b. Skylting

c. Annan hantering av
sopor, t.e.x Bygga sophus

BMR,
byggnadsinspektionen
anmodar fastighetsägare.

b. Tekniska förvaltningen

c. BMR anmodar
fastighetsägare.
Kontrollera tillstånd för
container

11. d. Flera (4 st)
vanskötta bilar
som ingen
använder står
parkerade

d. Anmoda ägare till bilar d. Polisen p-böter

Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat



12. Gångväg till
affär

Obefintlig
belysning
Rutten träbänk

Belysning

Bortforsling

Ordna gångväg och
belysning

Tekniska förvaltningen

Förslag till ortsutveckling
Sparreholm

13. Affären
Handlar’n

Mycket klotter.

Ovårdat och fult
runt affär
Klagomål på hur
matvaror
hanteras

Sanering av klotter

Livsmedelsinspektör
skickas dit för kontroll

Byarådet milt uppmana
fastighetsägare.

BMR

a. Häck i korsning a. Skymd sikt Klipp häck BMR anmodar
fastighetsägare

Åtgärdat

14. Järnväg Saknas staket
utmed
järnvägssträckan

Sätta upp staket Tekniska förvaltningen +
banverket



Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
15. Gång- och
cykelväg mellan
Semaforgränd och
Trädgårdsgatan

a. Mörkt område

b. Sned skylt

c. Sönderkörd
asfalt

a. Mer belysning

b. Rätta upp skylt

c. Omasfaltering

Tekniska förvaltningen

16. F.d. jvg
stationen

Skrotupplag,
gamla rishögar
fd. bilar.
Troligen samma
person som har
bilar parkerade
utanför
hyreshusen
punkt 9-10.

Saneras- är ett påbörjat
ärende

BMR - fullföljer

17. Huset intill,
korsning till
Landsvägsgatan

Ful fasad
(privat).

Målas om BMR anmodar
fastighetsägare.



Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
18. Mitt emot
Landsvägsgatan
21b

Skymmande
grönska

Beskära och klipppa Tekniska förvaltingen
( kommunen markägare)

19.
Landsvägsgatan

Ovårdad
grönska

Häckar gallras ock
klippas mm.

Tekniska förvaltningen



Trygghetsvandring
Delsträcka 2
Med bil
Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat

1. Rondell Tråkig och
intetsägande

Utsmyckning.
Förslag från
ortsutveckling

Förslag tas fram inom
Ortsutveckling Sparreholm.
Trafikverket godkänner.
Flens kommun besluta.

2. Bilsbro mack
vid rondell

Vanskött.
Skrotupplag

Sanering BMR anmodar fastighetägare

3. Riksväg 57 a. Ingen vägren,
räcken nära
körbana
Gång och
cykelbana
saknas.
Fortkörning
b. Skymmande
grönska

Bygga gång och
cykelbana.

Klippa grönska

Trafikverket



Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
4.
Nyköpingsvägen

a. Ingen vägren,
räcken nära
körbana
Gång och
cykelbana
saknas.
Fortkörning

Bygga gång och
cykelbana.

Trafikverket

5. Skarvnäsvägen Rostiga
barriärer.

Målas om Trafikverket

6. Slänt
Skarvnäsvägen

Fullt med gamla
träd och ris
Igenväxt, högt
gräs och
skadade träd.

Röjning Trafikverket

Bild saknas 7.Spårvägen Dumpning av
cementrör mm.
Påtalat under
vandringen.

Ingen åtgärd då
cementrör inte påträffats



Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
8. Genväg
Spårvägen -
Skarvnäsvägen

Igenväxt Bredda stig Tekniska förvaltningen

9. Skarvnäsvägen
innan jvg bro

Mörkt otryggt
område, med
omkullfallna träd
och mycket
buskage

Röjning Tekniska förvaltningen

10. Strax innan
punkt 6 vid jvg
Bro

Klotter Klottersanering Trafikverket

Har Du frågor och funderingar?
För mer information, vänligen kontakta kommunens brottsförebyggande samordnare:

0157-190 14


