
Trygghetsvandring Skebokvarn 14 mars 2019

Deltagare:

Ted Bäck (Polisen), Mikael Lundqvist (Räddningstjänsten), Anna Dejerud (Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen), Jessica
Ekermann (Brottsförebyggande samordnare Flens kommun)
Från orten: Christer Alexanderson, Karin Lidström, Christer Ådin, Anne-Marie Ericsson, Walter Keyzer, Thord Karlsson, Gunnar Eriksson



Rutt: Från Skebokvarnsgården mot Åkarevägen, via lekplatsen och gamla snickeriet, och tillbaka.

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Längs med järnvägen
bakom busshållplatsen

Stängsel saknas
vilket upplevs
som farligt.

Önskemål till Trafikverket att
sätta upp stängsel längs med
denna sträcka.

Kommunen
framför önskemål
till Trafikverket.

Sträckan är in-
och urlastnings-
område samt
evakuerings-
område för tåg.
Suicidalstängsel
uppsatt på
motsatta sidan.
Kommunen träffar
trafikverket 4 juni.

Gångväg bakom
Skebokvarnsgården

Gång- och
cykelvägsskylt
saknas och
gångvägsgrindar
har gått sönder.

Sätta upp en gång- och
cykelvägsskylt och nya
gångvägsgrindar.

Tekniska
kontoret, SBF
Samhällsbygg-
nadsförvaltningen

Åtgärdat

Gångväg förbi gamla
lekplatsen

Det saknas en
papperskorg på
sträckan
Kaparvägen

Tekniska sätter upp en ny
papperskorg

Tekniska
kontoret, SBF
(Samhällsbyggna
dsförvaltningen)

Klart!

Bro bakom gamla
snickeriet

Broräcke är
bristfälligt

Tekniska undersöker vad som är
möjligt att göra.

Tekniska
kontoret, SBF

Besökt och  kon-
staterar att det är
svårt att vidta åt-
gärd. Broräcket
kan målas.



Plats Status Bild Ansvarig Åtgärdat

Genomfarten, väg 57 Trafiken håller
för hög hastighet

Fartkamera? Sätts endast upp
efter dödsolycka!!

Kommunen
framför önskemål
till Trafikverket.

Tätortsentré eller
annan åtgärd ska
diskuteras med
TrV.
Inte klart ännu (okt
2020).

Utfart från gamla snickeriet Farligt p.g.a.
dålig sikt?

Verksamhet startas upp i
snickeriet vid årsskiftet. Mycket
trafik kommer att besöka
fastigheten.

? Tätortsentré eller
annan åtgärd ska
diskuteras med
TrV.
Inte klart ännu (okt
2020).

Utfart Skjutsarvägen Farligt pga dålig
sikt, ej skyltat.

Önskemål om en
väjningspliktsskylt

Kommunen
framför önskemål
till Trafikverket.

Tätortsentré eller
annan åtgärd ska
diskuteras med
TrV.
Inte klart ännu (okt
2020).

Utfart Skjutsarvägen Större grop i väg Fylla igen gropen Tekniska
kontoret, SBF

Klart!

Platsen mellan
Skjutsarvägen och
Stallvägen

Här kommer en
lekpark/
familjepark
anläggas

Tekniska har planer att placera ut
lekredskap, en grillplats och
sittplatser. Önskemål om
utomhusgymredskap finns.

Tekniska
kontoret, SBF

Påbörjad (okt
2020)



Plats Status Bild Ansvarig Åtgärdat

Utfart Åkarvägen Farligt, dålig sikt
till vänster pga
kurva.

Önskemål om en spegel. Kommunen
framför önskemål
till Trafikverket.

Tätortsentré eller
annan åtgärd ska
diskuteras med
TrV.
Inte klart ännu (okt
2020).

“Gångvägen” i innerkurvan
mellan snickeriet och
åkeriet.

Utsatt plats att
gå på.

Går det att höja upp “gångvägen”
något så att den får mer karaktär
av en trottoar?

Kommunen
framför önskemål
till Trafikverket.

Endast sträckan
snickeriet -
Skjutsarvägen
kan bli aktuell då
det finns
alternativa
gångvägar.
Inte klart ännu (okt
2020).

Lilla båthamnen Utrymme mellan
brygga och
räcke upplevs
som läskigt.

Tekniska får titta på platsen igen i
dagsljus

Tekniska
kontoret, SBF

Marosfalvis
arbetslag har
justerat brygga
och gjort nytt
räcke.

Utfart Kramnäsvägen Lyktstolpe trasig Tekniska håller på att reda ut
vems lyktstolpen är. De tror att
den är Trafikverkets.

Trafikverket Åtgärdat!



Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Gångväg mellan
båthamnen och
Kanotcenter

Gångvägen
upplevs ligga på
fel sida om
vägen.

Önskemål att flytta gångvägen till
andra sidan. En dialog får föras
med den privata markägaren.

Bygderådet får
föra den dialogen.

Övergångsställe mellan
busstation och Kanotcenter

Övergångsställe
upplevs som
farligt

Önskemål om någon
hastighetsdämpande åtgärd.

Kommunen
framför önskemål
till Trafikverket.

Tätortsentré eller
annan åtgärd ska
diskuteras med
TrV.
Inte klart ännu (okt
2020).

Gångväg vid Kanotcenter Saknas en
gång- och
cykelvägsskylt

Sätta upp en gång- och
cykelvägsskylt

Trafikverket

Gångvägen till
Kolgårdsvägen

Är mycket mörk Tekniska kommer att sätta upp
tre belysningspunkter här

Trafikverket På gång

Kolgårdsvägen Mycket
håligheter i
vägen

Tekniska kommer att åtgärda
detta.

Tekniska
kontoret, SBF

Åtgärdat

“Rastplats” mittemot
Kolgårdsvägen

Platsen misstas
för rastplats.
Bilar parkerar på
gångvägen.

Tekniska sätter upp gångvägs-
grindar för att hindra bilar att
parkera här om Trafikverket
medger det.

Trafikverket



Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Badplatsen Tillgänglighet
m.m.

Tekniska kommer tillbaka 25/3 för
att besöka platsen i dagsljus.
Räddningstjänsten menar att
framkomlighet inte är ett problem
för deras del, de kan använda sig
av sina fyrhjulingar vid behov.
Tekniska kommer att fylla på med
mer sand.

Tekniska
kontoret, SBF
Sanden och
arbetet belastar
Fritids konto

Åtgärdat

Övriga frågor: “Hittar räddningstjänsten till rätt plats i byn?” Enligt Mikael Lundqvist från räddningstjänsten har de god lokalkännedom och
använder sig av uppdaterade kartor från NVDB, den nationella Vägdatabasen.

Platser som upplevs som trygga: I Skebokvarn känner man sig generellt trygg men upplever att hastigheten på, och utfarterna till, genomfarten
(väg 57) är ett problem.


