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Bakgrund
Åtgärder för 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 och ett brottsförebyggande råd bildades. Ett
samarbetsavtal med polisen finns tecknat där det för närvarande är sex prioriterade
områden. Ett av dem är våldsbrott och upplevd otrygghet i offentliga miljöer.
Polisens trygghetsundersökning från 2008 visade att invånarna känner sig otrygga på
vissa utpekade platser i Flens tätort, exempelvis i parker, stationsområdet, centrum, på
platser där missbrukare samlas samt vid tunneln vid järnvägsstationen.
Under 2009 gjordes två trygghetsvandringar i Flens tärort. Resultatet från dessa
finns samlade i ett dokument ” Trygghetsvandring i Flens centrum 2009”.
Följande dokument är en uppföljning av sammanställning av resultatet från denna
trygghetsvandring och bygger på den nya trygghetsvandring som gjordes i juni 2011.
Uppföljningen beskriver identifierade problem som skapar otrygghet, förslag på åtgärder,
ansvarig aktör samt om åtgärden är utförd.

Vad är en trygghetsvandring?

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 deltar i trygghetsvandringen?
Det är viktigt att de som går trygghetsvandringen är en blandad grupp, sammansatt med
olika åldrar, kön och bakgrund. Under Flens uppföljningen trygghetsvandring deltog 6
personer vilka representerade följande verksamheter:

Kommunledningsförvaltningen (Kommunens brottsförebyggande samordnare)
Bygg, miljö och räddningsförvaltningen
Polisen
Räddningstjänsten
Civilförsvarsförbundet
Gymnasieelever



Var och när skedde trygghetsvandringen?

Trygghetsvandringen genomfördes en kväll i början av juni. Gruppen utgivk från samma
karta som tidigare för att se vad som åtgärdats och vad som kommit till sedan sist.
Nedan: karta över vandringen. På kartan är identifierade problemområden numrerade. Se
beskrivning av respektive siffra i matrisen på kommande sidor.



Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
1. Parken utanför
BCPW

Buskage mot Drottninggatan
skymmer sikt.

Skräp och ogräs.

Trasig lyktstolpe (belysning).

Klipp ner häckarna resp klipp upp
träden.

Skärpt skötsel.

Laga belysningen.

Tekniska förvaltn.

Tekniska förvaltn.

Tekniska förvaltn.

Är utfört
(sep/okt 2009)

Är åtgärdat
(sep/okt 2009)

Är lagat (sep/okt
2009)

2. GB Onödig buskage. Risk för
urinering, nedskräpning, inbrott.

Taggtråd mot Drottninggatan.
”Fult” och motbjudande.

Klipp ner rejält alternativt ta bort
helt.

Ta bort taggtråd.

GB

GB

Åtgärdat (okt
09)
(borttaget)

Kvarstår 2011

3. Restaurang
Träffpunkten

Ovårdat utanför restaurangen,
mot Drottninggatan.

Skapa mer trivsel. Plantera och
utsmycka med bla blommor och
buskar. Rensa ogräs på trappen.

Ägare till
Träffpunkten

Kvartsår 2011

4. Restaurang
Mozzarella

Trasig trapp vid entré Laga trappen. Sofielunds fastighets
AB

Åtgärdat (2011)

5. Torget utanför
Sparbanken/
biblioteket

Gatstenar/plattor och galler till
brunnar sticker upp. Risk för att
snava och skada sig.

Många trasiga lampor i
lyktstolparna

Byt ut plattor och brunnar.

Laga lamporna.

Landic Flensta
Fastighets AB
OBS NY
FASTIGHETSÄGARE

Muller & Partner



Bild Plats Identifierat problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat

6. Trappen vid
biblioteket

samt trappen ner till
Violentorget

Ingen markering för synskadade
att det kommer en trapp.

Trappen vid biblioteket är trasig på
flera ställen.

Klotter, klistermärken.

Trasiga lampor/belysning.

Märk ut trappen.

Laga samt sanera trappstegen vid
biblioteket. Trappen från
Violentorget till parkering i dåligt
skick

Sanera klotter mm.

Laga lamporna.

Landic Flensta
Fastighets AB

Landic Flensta
Fastighets AB

Landic Flensta
Fastighets AB

Landic Flensta

OBS NY
FASTIGHETSÄGARE!
Muller & Partner

Kvarstår
2011

Kvarstår
2011

Klotter
borta
klistermärke
kvar

7. Telia – baksidan
(till väster om Coop)

Klotter, skymmande buskage och
skräpigt.

Sanera samt röj bland buskar och
träd.

Teliasonera Sverige
Net Fastigheter

Borttaget
men nytt
klotter.

8. Godsmagasinet Skräpigt och ovårdat intryck. Snygga till entrén med omnejd. Tekniska förvaltn
Räddningstjänsten

Delar är
åtgärdade
(sep/okt
2009)
Kvarstår
2011

9. Trappen vid tunneln Ingen markering för synskadade
att det kommer en trapp.

Märk ut trappen. Tekniska förvaltn. Kvarstår
2011



Bild Plats Identifierat problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
10. Tunneln vid
tågstationen

Trasig belysning och
sönderslagna lampor (både
vägglampa och lyktstolpe).

Klotter

Hål i taket.

Kuslig tunnel överlag.

Laga belysningen.

Sanera klotter.

Laga hålet.

Sätt upp övervakningskameror.

Tekniska förvaltn.

Tekniska förvaltn.

Banverket/Tekn.

Tekniska förvaltn.

Lagas under
V44

Är åtgärdat
(sep)

Kvarstående
Hela tunneln
under
reparation i
samband med
ombyggnad
av
banområdet
2011

11. Busstationen Galler runt busskurer skyddar inte
tillräckligt mot blåst och regn/snö.

Sätt upp plast/plexiglas bakom
gallret.

Tekniska förvaltn. Åtgärdat, det
finns nu en
busskur med
plexiglas 2011

12. Parkområde
framför restaurang
Matlådan

Trevlig park men för mycket
buskage.

Klipp ner häckarna, klipp upp
träden.

Tekniska förvaltn.

Räddningstjänsten

Är åtgärdat
(sep)

Kvarstående
problem 2011

13. Tågstationen Utomhus: klotter, dåliga cykelställ
på västra sidan, mycket
skymmande buskar och vildvuxet
ogräs.

Inne: trasig bänk.

Utanför taxistationen: ovårdad,
skymmande buske

Sanera klotter och röj buskar/
ogräs. Sätt dit nyare, säkrare
cykelställ.

Laga bänken.

Klipp ner/ta bort busken.

Banverket

Jernhusen

Banverket

Kvarstående
pga
ombyggnad
2011

Bänk lagad.

Kvarstående



Bild Plats Identifierat problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
14. G:a Esplanad
(järnvägshotellet)

Trasig, skräpig, skabbig byggnad
med omnejd.

Cykelparkeringen, öster om
byggnaden: osäkra cykelställ,
höga skymmande buskar på
sommaren.

Snygga till byggnad med omnejd.

Byt cykelställ (alt kommunen sätta
upp ett bättres alternativ i
närheten).

Klipp ner skymmande buskar.

Första milstolpen

Första milstolpen

Första milstolpen

Till viss del
(sep)

Ej åtgärdat. Hör
ihop med
bangårdsarbete
t. Kommunen
köpt
fastigheten
2011

Tekniska förv.
har klippt ner
buskaget (okt)

15. Sveaparken Endast gångvägen är upplyst.

Mörk lekplats

Två lampor trasiga.

Mycket glasskärvor på
parkeringen mot järnvägen.

Mer belysning över hela parken.
Tända vinter-beslysningen i träden
tidigare (vid ”gapskrattet”).

Belys lekplatsen

Byt lampor.

Städa upp glaset.

Tekniska förvaltn.

Tekniska förvaltn.

Tekniska förvaltn.

Tekniska förvaltn.

Armaturer
utbytta. Träd-
belysningen är
tänd (sep)

Är åtgärdat
(sep)

Är åtgärdat
(sep)

16. Kungsgatan (utanför
ICA Kvantum)

Stora blomkrukor/urnor skymmer
sikten för bilarna.

Vanskötta blomlådor.

Byt till lägre krukor.

Snygga till lådorna (plantera
växter)

Tekniska förvaltn.

ICA Kvantum.

Krukorna är
flyttade (sep)

Nya blomster-
arrangemang el
dyl kommer att
planteras vid
ombyggnad av
Kungsgatan
(samarbete med
stadsarkitekt)
Åtgärdat juni
2011.
Ombyggnad av
Kungsgatan klar .



Har Du frågor och funderingar?
För mer information, vänligen kontakta kommunens brottsförebyggande
samordnare Emelie Nisu, 0157-190 14 alt emelie.nisu@flen.se

mailto:emelie.nisu@flen.se

