
 

 

 

Trygghetsvandring Flens tätort 2018-11-15 

 
Deltagare :  
Henrik Englund (Polisen), Pal Kurucz (Räddningstjänsten), Tommy Norrby (Flens 
Kommunfas�gheter AB (FKAB), Sören Johansson (Flens Bostads AB (FBAB), S�na Näslund 
(Bygdenätverket), Jessica Ekermann (Bro�sförebyggande samordnare Flens kommun),  
samt Daniel Ränkedal och Ricky Behnam Mehrabi Galeshkalami ((SBF) Flens kommun). 
Flensbor: Monica Falk, Göran Lundqvist, Kurt Johansson och fyra gymnasieungdomar från 
Fryshusprojektet “Förändra med Flen och Fryshuset”: Sumeya, Fahimo, Kawsar, Nasteeha. 
 
 

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig 

Övergångsställen 
Södra 
Järnvägsgatan mot 
Järnvägshotellet 
 
 

Mörka 
övergångsställen 

Belys de två 
övergångsställena 
bä�re. Byter 
armaturer �ll LED.  

SBF, Tekniska 
avdelningen 
 

 



 

 

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig 

Grönområde 
utanför hyreshus 
vid Prins 
Wilhelmstorg 
(mellan Eriksgatan 
och Stadshusgatan) 

Kolsvart område. Förstärkt belysning. FBAB 

Ytan mellan 
Sta�onshuset och 
Järnvägshotellet  

Lite mörkt 
(LED-lamporna 
sprider inte 
ljuset utan lyser 
endast rakt ner) 

Förstärk 
belysningen.  

Fas�ghetsägare 
är FKAB 
närmast 
J-vägshotellet 
och 
Trafikverket 
närmast 
sta�onshuset 

Sta�onshuset Grupper av 
killar/unga män 
samlas vid 
sta�onshuset. 
Känns otryggt.  

 Kommunen, IT, 
testar med a� sä�a 
upp Wifi vid 
migra�onsverket. 
På längre sikt 
behöver vi ordna 
en plats där unga 
kan “hänga”. 

Kommunen 

Vid tunneln Grupper av 
killar/unga män 
samlas vid 
tunneln. Känns 
otryggt.  

 Belys tunneln 
ordentligt samt vid 
båda ingångar, 
främst “norra” 
ingången. 
Där kan man med 
fördel belysa 
buskagen med 
spots. 

Trafikverket 
(TrV) 

Cykelparkeringen 
vid sta�onshuset  

Mörkt, tre 
lyktstolpar är ur 
funk�on. 

Byt ut de trasiga 
lamporna. 

Inom 
Trafikverkets 
fas�ghet, 
banvalls- 
område 

Mörkt vid busskur 
på busshållplatsen.  

En av 
busskurerna 
saknar belysning. 

Förstärk 
belysningen.  

Länstrafiken 

 



 

 

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig 

Ställverk vid 
tunneln. Fas�ghet 
Orresta 2:152 

Klo�er Klo�ersanera Ej kommunal 
anläggning. 
Vattenfall 

Prins Wilhelms torg Mörkt  Man kan eventuellt 
belysa torget med 
“pollare”. Finns 
redan planer på 
belysning?  - Blir 

aktuellt i samband 

med ombyggnad 

av Torget. 

SBF, Tekniska 
avdelningen 
 

Stadshusfasaden Mörk, oupplyst  Använd 
fasadbelysning.  
 

FKAB 

Sveaparken Mörk  Finns redan planer 
på belysning? 
- Belysning finns i 
Gapskrattet, kan 
ev tändas i 
samband med 
gatubelysning . 

SBF, Tekniska 
avdelningen 
 

Sveaparken Det står en 
container där, 
inte snyggt. 

Om den ska stå 
kvar kan den kläs in 
i en träfasad? 
- Upprustning är 
möjlig. 

SBF, Tekniska 
avdelningen 
och Fri�d 

Sveavägen Lite mörkt.  Eventuellt låga 
stolpar e�er 
gångväg/tro�oar. 
-Ej aktuellt, ev 

prova att byta 

armar på bef 

stolpar.  

 

 

SBF, Tekniska 
avdelningen  

 



 

 

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig 

Grönyta och 
parkering vid 
rondellen 
Sveavägen/ 
Salstagatan/ 
Sheelevägen 

Mycket mörk 
plats. 

 

Fler belysnings- 
punkter på 
området samt vid 
huslänga 
Salstagatan 8. 

 - Bör kompletteras 

med två punkter. 

SBF, Tekniska 
avdelningen 
och FBAB.  

 

Området in mot 
förskolan 
Sjögården 
(förlängning av 
Sveavägen)  

Mycket mörkt 
område. 
Förskolan 
drabbat av 
skadegörelse. 

 Förstärkt belysning 
vid förskola samt 
längs vägen. 

FKAB  

Söderskolan Väldigt mörk 
plats. 

Ska rivas men �lls 
dess kanske man 
temporärt kan 
belysa med spots? 

FKAB 

Södra sidan av 
Salstagatan. 

Belysningen på 
Salstagatan si�er 
på norra sidan 
vägen men 
tro�oar och 
cykelväg är på 
den södra sidan. 
Det blir väldigt 
mörkt för 
fotgängare och 
cyklister. 

Belysningsstolpar 
på södra sidan 
vägen. 
Mycket stor 

kostnad, ev 

aktuellt vid 

framtida 

omläggning av 

Salstagatan 

(2025-2035) 

SBF, Tekniska 
avdelningen 

 

Norra sidan av 
Salstagatan. 

Även norra sidan 
är mörk på själva 
“gåytan”.  

 

 

 

 Här skulle en 
armatur avsedd för 
gångbanor passa 
bra, monterad  på 
ca halva höjden. 

SBF, Tekniska 
avdelningen 

Ej aktuellt pga 

mycket stor 

kostnad. 

 



 

 

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig 

Salstagatan 10-22 
(längs norra sidan)  

Mörka fasader.  Fasadbelys 
gavlarna mot 
Salstagatan. 

FBAB 

Uteplatsen vid 
pizzerian Sultan, 
Salstagatan. 

Uteplatsen vid 
pizzerian Sultan 
är e� “�llhåll” 
för unga killar. 
Det upplevs som 
otryggt. 

 Prata med 
fas�ghetsägaren 
och ägaren av 
pizzerian. 

FBAB hyresvärd 

Skogsdunge vid 
rondellen (korset) 
Salstagatan/Vasaga
tan på sidan av 
Sultan. 

Mörkt i par�et 
vid skogsdungen.  

 E n markspot 
bredstrålande upp 
mot dungen/ 
bergspar�et skulle 
ge trivsel med 
involverad natur. 
Ev. dekorations- 

belysning. 

SBF, Tekniska 
avdelningen 
och FBAB i 
samarbete 

 

Vasagatan 3 Uppfarten  �ll 
Vasagatan 3 är 
dåligt belyst. 

Förstärk 
belysningen.  

FBAB 

Övergångsstället 
över Floragatan vid 
bu�ken “Tre 
kronor”. 

Det saknas 
målning i gatan 
på 
övergångsstället. 

 SBF undersöker och 
återkommer. 

SBF, Tekniska 
avdelningen 

Grönytan mi�emot 
Bu�ken “Tre 
kronor” i 
korsningen 
Floragatan 
Vasagatan 

Mörk plats. Vems mark är 
de�a? 

Fler 
belysningsstolpar 
skulle ge bä�re 
trafikmiljö, trivsel 
och trygghet. Man 
skulle nog med en 
lägre typ av 
belysning få e� go� 
resultat.  

Samverkan 
FBAB och SBF. 
-Ej kommunal 
mark i grön- 
områden. Höjd 
på belysnings- 
stolparna är 
avpassad e�er 
avståndet 
mellan 

 



 

 

stolparna. 
Lägre stolpar 
kräver a� man 
fly�ar samtliga 
stolpar 
närmare 
varandra. Det 
är inte så 
enkelt a� man 
bara kapar ned 
höjden.  

Mellan Salstagatan 
22 B och husen på 
Vasagatan. 

Mörkt, belysning 
saknas.  

 Parkbelysning  FBAB 

Cykelvägen 
Vasagatan-Salstaga
tan. 

Cykelvägen 
försvinner i slutet 
av Vasagatan och 
dyker upp igen 
på Salstagatans 
södra sida. Hur 
är det meningen 
a� man ska ta sig 
upp på den om 
man svänger 
västerut från 
Vasagatan? Det 
saknas 
nedsänkning i 
tro�oar på båda 
sidor av 
Salstagatan e�er 
rondellen. 

 Gör en tydlig 
nedsänkning i 
tro�oaren på båda 
sidor om 
Salstagatan 
västerut direkt 
e�er rondellen. 

SBF, Tekniska 
avdelningen 

Ytan runt 
korsningen 
Salstagatan - 
Stenhammargatan 

Mörk plats.  Utökad bredd på 
ljuset skulle ge 
trivsel och 
trygghet. 

SBF, Tekniska 
avdelningen 

 



 

 

Promenads�gen 
mellan Salsta Kulle 
och Gårdsjön. 

Mörkt längs med 
lilla 
promenads�gen 
mellan Salsta 
Kulle och 
Gårdsjön. 

 Montera belysning 
längs promenad- 
s�gen.  Ej aktuellt, 

promenadvägen 

underhålls inte 

vintertid.  

SBF, Tekniska 
avdelningen 

 

På gångväg 
mi�emot 
Salstagatan 46 

Trasig 
brunnsbetäcknin
g (brunnslock) på 
gångväg 
mi�emot 
Salstagatan 46. 

Byt ut 
brunnsbetäckning 
(brunnslock)  

Sörmlands 
va�en 

Variaövergången Mycket mörk 
plats 

Förstärk belysning 

Ej aktuellt under 

pågående ÅVS, 

åtgärdsvalsstudie. 

Trafikverket. 
Övergången är 
inom banvalls- 
området 
22 m norrut 
och 9,5 m mot 
Salsta, däre�er 
kommunens 
mark 

Variagatan Det saknas 
tro�oar, gång- 
eller cykelväg på 
Variagatan 
mellan Skjortan 
och järnvägs- 
övergången, 
förbi 
återvinnings 
sta�onen ÅVS). 
Samt saknas 
belysning hela 
sträckan. 

 

 

Ny gång/cykelväg 
belyst mellan 
järnvägsövergång 
och Skjortan. 

Ej aktuellt under 

pågående ÅVS, 

åtgärdsvalsstudie. 

SBF, Tekniska 
avdelningen. 
Kommunen 
markägare med 
undantag för 
banvallsområd
et. 

 

 

 



 

 

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig 

Fasad vid 
återvinningssta�on
en. 

Klo�er och 
mörkt 

Klo�ersanera samt 
försköna och belys 
återvinningssta�on
en för a� 
y�erligare mo�vera 
miljöinsatser och 
sortering (behövs 
även vid övriga 
återvinnings- 
sta�oner).  Ej 

aktuellt under 

pågående ÅVS 

Varia. 

Huset är 
kommunens. 
FTI ansvarar för 
ÅVS. 

 

Gång/cykelväg 
”över 
Krutbergsbacken”. 
Från 
Variaövergången 
�ll Hammarvallen. 
Samt den sida som 
ve�er mot 
Skjortan. 

 

Själva gångvägen 
bra belyst men 
det är kusligt 
mörkt runt 
omkring i 
bergspar�et och 
buskage.  

Involvera naturen 
med de vackra 
bergs och 
stenpar�erna 
genom belysning 
på östra/norra 
sidan av gångvägen 
samt den sida som 
ve�er mot 
Skjortan. 

SBF, Tekniska 
avdelningen 

Slyröjning av 

kullen första 

åtgärd.  

 

Grönytan mellan 
Skjortans parkering 
och korset 
Dro�ninggatan och 
Prins Wilhelmsväg. 

Mörkt  Belys Eken som står 
där. 

FKAB 

 

Busshållplats 
Hammarvallen 

Belysning saknas 
vid busshållplats. 
Det är en väldigt 
mörk plats. 

 

 

 Belysning Länstrafiken/  
SBF, Tekniska 
avdelningen 

 

 



 

 

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig 

Övergångsstället 
vid korsningen 
Dro�ninggatan- 
Prins Wilhelmsväg.  

Mörkt, skapar en 
farlig 
trafiksitua�on. 

Belys 
övergångsstället 
framför allt på 
södra sidan om 
vägen vid 
korsningen 
Dro�ninggatan- 
Prins Wilhelmsväg, 
involvera gärna 
naturen. 

SBF, Tekniska 
avdelningen 

Ej aktuellt 

innan 

Drottninggatan 

är ombyggd. 

Vid sidan av entren 
�ll Skjortan 

Mörk plats. Förstärk belysning. FKAB 

Dro�ninggatan, vid 
Skjortan  i höjd 
med fri�dsgården. 
 
 

Trasig lampa. Byt ut lampan. FKAB 

Dro�ninggatan vid 
Volvoparkeringen  

Trasig lampa. Byt ut lampan. SBF, Tekniska 
avdelningen 
 

Gång/cykelvägen 
längs med norra 
sidan av 
Dro�ninggatan 
från Skjortan mot 
centrum.  

 

 

Mörkt Fler lyktstolpar. 
Använd armatur 
som ger släpljus 
runt omkring. 

SBF, Tekniska 
avdelningen 
Ej aktuellt 

innan 

Drottninggatan 

är ombyggd. 

 

 

 

 



 

 

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig 

Parkområdet med 
bollplan mellan 
Stenhammarskolan 
och Unilever´s 
fabrik 

Väldigt mörkt. Utöka belysning, 
samt �dstyr 
belysning av själva 
fotbollsplanen för 
a� ge lugn och ro 
e�er ca kl. 21/22. 

FKAB  
+ SBF, Tekniska 
avdelningen. 
Kommunens 
mark, FKAB´s 
anläggning. 
 

Hantverkargatan vi 
Restaurang 
Mozzarella. 

Mörkt  Montera armatur 
på befintlig stolpe 
(ca på halva höjden 
som ger belysning 
mot gångytan vid 
Mozzarellas 
uteplats) kan ev. 
vara bra på de 2 
första stolparna 
räknat från 
korsningen. 

SBF, Tekniska 
avdelningen 
Ej aktuellt 

innan 

Drottninggatan 

är ombyggd. 

Utanför 
snabbmatstället 
Träffpunkten, vid 
korsningen 
Dro�ninggatan/ 
Götgatan. 

Det bildas 
kvälls�d “häng” i 
mörkret här med 
grupper av unga 
män, vilket ger 
en otrygg känsla 
för de som går 
förbi. Mycket 
mörk plats. 

Förstärk belysning. Träffpunkten, 
Unilever är 
fas�ghetsägare, 
och 
kommunen, 
markägare 
gaturummet 

Ytan vid fd. 
COOP-parkering 
(den södra delen) 
och mot 
korsningen 
Hantverkargatan/ 
Norra 
Järnvägsgatan  

Mörkt, uppfa�as 
som �llhåll och 
ger en känsla av 
otrygghet för 
boende och 
passerande. 

 Bör ses över med 
belysning. 

Fasadbelys del av 
Unilever´s mur 
och/eller vid 
nedfart �ll 
Unilevers infart 
in�ll Träffpunkten, 
Violen/Lästenhuset 
och “brända 
tomten-huset” mot 

Sofielunds 
fas�gheter är 
fas�ghetsägare 
för hela 
parkeringen. 
 
Unilever 

 



 

 

Götgatan, mot 
Dro�ninggatan och 
ev. Drejskivan 
äldreboende. 

Byggnad bredvid 
godsmagasinet. 

Klo�er  Klo�ersanera Räddnings- 
tjänsten 

Gång/cykelväg 
längs Norra 
Kungsgatan västra 
sidan mot fd. Q8 
(nedlagda macken) 
samt parkytorna 
vid Tea-lokalkorset 
samt Auragatan 
och Parkgatan mot 
Amazon. 

Mörkt. 
Gymnasietjejer 
tycker a� det är 
läskigt a� gå �ll 
Amazon för a� 
Parkgatan är så 
mörk. 

Utöka belysning. 
Montera på 
gångfartsomr.    N. 
Kungsgatan 
förstärkt belysning 
(ev. på stolparnas 
halva höjd) in mot 
gåendesidan på 
västra sidan, skulle 
ge bä�re möjlighet 
a� upptäcka 
gående på väg ut 
a� korsa 
trafikområdet 
(säkerhetsaspekt) 

SBF, Tekniska 
avdelningen 
Provar att 
byta armaturer 
på sträckan 
Drottningatan 
Auragatan.  
 

Parkeringsytan vid 
Biliwi/mellan 
Violen/Lästenhuset 

Mörkt  Förstärkt belysning. Samhällsbyggn
adsbolaget 
Lästen AB 

Violentorget Ödsligt samt 
häng av unga 
män. 

 Gör platsen mer 
a�rak�v, en 
kombina�on av 
skolgård för 
gymnasiet och en 
plats där ungdomar 
kan hänga kvälls�d. 

 

 

 

Kommunen, 
FKAB, 
fas�ghetsägare 
är 
Samhällsbyggn
adsbolaget 
Lästen AB 

 



 

 

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig 

Garaget Tillhåll och 
“häng” för unga. 
Förekommer 
även 
droganvändande 
och en del 
klo�er. 

 Ha begränsade 
öppe�der alt 
inpasseringssystem 

Kommunen 
behöver även på 
längre sikt ordna en 
plats där unga kan 
“hänga”. 

Samhällsbyggn
adsbolaget 
Lästen AB  
 
 
 
 
 
Kommunen 

Ytan/?parkering/gå
ngpassage för 
boende vid 
Fredsgatan/Flensby
-området  

Idag kommer 
gående/cyklande 
på tro�oaren vid 
Linas Blommor + 
besvärlig u�art 
från parkering. 

 Ordna belyst 
gång/cykelväg 
längs Järnvägssidan 
mot Kapellgatan, 
stäng u�arten från 
den parkeringen 
mot S. Kungsgatan, 
led trafiken runt 
mot Kapellgatan.  

SBF, Tekniska 
avdelningen? 
Det saknas 
utrymme i 
gaturummet 
för Gång- och 
cykelväg på 
båda sidor. GC 
finns på  
motsatt sida.  

 
 
 
 
Platser som upplevs som trygga: 
 
Sveaparken känns trygg dag�d och det gör de flesta delar av Flens tätort även om det bitvis 
upplevs som skräpigt och lite förfallet. 
Rondellen/korsningen vid Salstagatan/Vasagatan är väl belyst. Vacker belysning på 
Sta�onsbyggnaden och Järnvägshotellet. Julbelysningen i centrum är uppska�ad. Platsen 
Hammarvallen känns väl belyst (utöver anmärkningar kring övergångsställe och busshållplats 
etc ovan) och så länge simhallen är öppen är det o�ast mycket folk i rörelse. Trappen ner mot 
biografen från Kungsgatan är välbelyst. 

 

 


