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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.
Under våren 2011 har trygghetsvandringar genomförts i samverkan med projekt
ortsutveckling i orterna malmköping och Sparreholm.
Målet är att utöka trygghetsvandringarna till flera orter i kommunen och i augusti är det på
Hälleforsnäs tur.
Följande dokument är en sammanställning av resultatet från den trygghetsvandring som
gjordes i Malmköping den 31 maj 2011. Sammanställningen beskriver identifierade problem
som skapar otrygghet, förslag på åtgärder samt ansvarig aktör för åtgärden.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring 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.

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.

Trygghetsvandring den 31 maj 2011 i Malmköping
Följande dokument visar de iakttagelser som gjordes på den trygghetsvandring som
genomfördes i Malmköping den 31 maj 2011. Detta var den fjärde i ordningen som ägt rum
på orten. Samtidigt gjordes en uppföljning av tidigare gjorda trygghetsvandringar då det
konstaterades att en del åtgärder var vidtagna. Uppföljningen finnns i ett eget dokument. De
problem som ej var åtgärdade vid tillfället är överförda till detta dokument.
Deltagare var de samma som tidigare deltagit med representanter från:

Kommunledningsförvaltningen (Kommunens brottsförebyggande samordnare)
Polisen
Pensionärsföreningarna SPF samt PRO
Nattvandrare
Fritidsgårdsverksamheten
Byarådet Malmköping
Tekniska förvaltningen
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Nedan: karta över vandringen. På kartan är identifierade problemområden numrerade. Se
beskrivning av respektive siffra i matrisen på kommande sidor.

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

0157-190 14
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Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat

1. Landsvägsgatan
utanför
Malmaskolan

Vårdslös bilkörning
utanför skola även vid
övergångställe
Skymda skyltar och
belysning

Förslag ska tas fram vid
kommande projektering.

Trafikverket
Kommunen/
ortsutveckling

.

2. Skolgatan , vid
skolans utfart

Kantsten lossnat Sätta fast kantsten Tekniska
förvaltningen
Försenat p.g.a
upphandling av asfalts
uppdrag

3.Skolgatan, vid
skolans utfart

Höga skymmande
buskar

Klippning av buskar Flen kommuns
fastighetsbolag AB

Klf kontaktar

4. Landsvägsgatan 64 Trasigt teleskåp Laga elskåp Telia

Polisen kontaktar

5. Landsvägsgatan-
Kvarngatan

Klotter på elskåp
märkt 64

Sanera klotter Vattenfall

Polisen kontaktar
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Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
6.Landvägsgatan-
Förrådsgatan

Skymmande björk Klippning av björk
underifrån samt sida mot
gata

Kyrkan/
Församlingshemmet.
BMR anmodar.
Brottsförebyggare
kontaktar

7. Landvägsgatan-
Förrådsgatan

Trottoar skadad, långs
fordon kör upp på
kant.
Gammal utnött lämna
företrädes skylt

Fasad trottoar kant.

Byt ut skylt

Tekniska.
Åtgärdsförslag vid
kommande projektering.

8. Kyrkoallén Skymmande träd Klipp träd underifrån för
bättre sikt

Tekniska förvaltningen

9. Förrådsgatan Klotter på elskåp och
sopbehållare

Sanering Vattenfall

Polisen kontaktar.

10. Tingshusgatan vid
gamla tingshuset

Dåligt målning
/överfart
Bredare avfasning av
trottoarkant

Bredda övergång och fylla i
markeringar för övergång

Tekniska förvaltningen
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11. Köpmangatan
- parkering.

- Kungsgatan

Lutande p-skylt

Skylt ”Köpmangatan”
felriktad

Räta upp skylt

Rikta skylt rätt.

Tekniska förvaltningen

Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat

12. Köpmangatan vid
Vikingens sjukhem

Asfaltskada i flera år
vid kon.

Laga asfalt NCC- (har fått
uppdraget).

13. Stadshuset fram
och baksida

Ej fungerande
belysning

Se över och laga belysning Flen kommuns
fastighetsbolag.
Tekniska förvaltningen
kontaktar bovärd.

Bild saknas 14. Kungsgatan vid
banken

Dåliga
gatunamnskyltar

Nya skyltar Åtgärdat

15. Gång/cykelväg vid
Tempo

Stenar och klotter på
teleskåp

Sanera och laga Telia

Polisen kontaktar
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16. Tempo Stort hål Laga hål Tekniska förvaltningen Åtgärdat



7

Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat

17. Storgatan/
Källargatan t.h om
Tempo

Parkering på otillåten
mark och över
brandpost

P-förbud, ta bort p-plats
längst t.v som blockerar
brandpost. Gör t.ex. kryss
på asfalten

Fastighetsägare
Sofielund.

Klf kontaktar

18. Källargatan Skadad (vikt) ”Lämna
företräde” skylt

Trafikverket - NCC,

Tekniska kontaktar
NCC

19. Borgmästargränd Otillräcklig belysning

Trång och farlig utfart

Nyligen utökad. Inte
aktuellt med ytterligare.

Enkelrikta gata

Tekniska förvaltningen

20. Landsvägsgatan
29.
Felplacerade hinder
mitt på övergång

Lansvägsgatan-
torggatan

Lågt placerad skylt.
Dålig skylt
Flytta hinder längre
inpå gata

Vriden stopp skylt,
övergångsställeskylt
saknas

Höj skylt- ny stolpe, ny
skylt

Vrid skylt rätt eller byt ut,
Ny övergångställe skylt

Trafikverket-NCC,
senare Tekniska
förvaltningeni samband
med kommunens
övertagande av
Landsvägsgatan.

21. Köpmangatan
PRO- lokalen

Otillgängligt, hög kant Fasning av trottoar NCC vidtalade. Ska
sänka trottoarkant på
två ställen, september/
oktober 2011
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Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
22. Landsvägsgatan-
Tingshusgatan

Träd skymmer skyltar.

Markiser från affär
skymmer skyltar( ej
på bild).

Klippa häckar Tomtägare

BMR anmoda
Brottsförbyggaren
kontaktar.

23. Lansvägsg.-
Tingshusg,
se fortsättning nästa
bild

Dåliga skyltar Byta ut skyltar. Trafikverket

Landsvägsgatan Gamla skyltar, trasiga
stolpar, p-
förbudsskylt
snedvriden
Fel höjd på skyltar

Byta ut stolpar och skyltar Trafikverket-NCC
Senare Tekniska
förvaltningen i samband
med kommunens
övertagande av
Landsvägsgatan.

24. Landvägsgatan 48
infart Malmagatan

30- skylt skyms av
syrenhäck

Klippa häckar Tomtsägare.
BMR anmodar
Brottsförebyggaren
kontaktar.

25. F.d busstationen Betongsugga på
trottoar, omkullvält.
Nergången plats.

Klotter på busskur

Räta upp kullvält sugga och
flytta från trottoar och sätta
hållplatser mer symetriskt

Sanera klotter

Tekniska Åtgärdat

26. Sunbyvägen Sandlåda delvis på
trottoar

Flytta upp sandlåda Tekniska Åtgärdat
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Bild Plats Problem Förslag på åtgärd Ansvar Åtgärdat
27.Sunbyvägen vid
skolan.

Övergångställeskylt
saknas.
Dålig målning

Ny skylt.

Måla/fyll i
övergångmarkering

Tekniska Skylt uppsatt

Ej målat

28. Gymnatikhuset Skadegörelse på fasad
på flera ställen

Flen kommuns
fastighetsbolag AB

KLf kontaktar

29. Parkgatan 1 Fula fasader på
flerfamiljshus. Pust
släppt

Fastighetsägare BMR anmodar

Brottsförebyggaren
kontaktar.

30. Parkgatan 1 Belysning skymd av
träd

Fastighetsägare BMR anmodar

Brottsförebyggaren
kontaktar.

Bild saknas 31. Skolan,
fritidsgården

Trappan skadad Laga trapp Bostadsbolaget

Klf kontaktar



Sammanfattning

Många gamla rostiga och/eller smutsiga gatunamnsskyltar.

Stundom dåliga vägskyltar som även sitter för lågt,skyms eller är felriktade.

Slitna vägmarkeringar, helt bortnötta på sina ställen.

Överlag dåligt efterhållen grönska som skymmer sikt och skyltar.

Utanför skolan behövs översyn för tryggare skolväg. Farthinder, översyn av
övergångställen samt belysning

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

0157-190 14


