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Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Stationsområdet
vid
cykelparkeringen

Mörkt område pga
trasiga
belysningspunkter.

Utbyte av lampor. Trafikverket

Stationsområdet
vid
busshållplatserna

Mörkt i busskurerna.
Upplevs otryggt för
busschaufförerna.

Lysrören kommer att kontrolleras? Tekniska avdelningen Åtgärdat

Stationsområdet i
järnvägstunneln

Trasiga
belysningspunkter
på väggen.

Byte av lampor. Trafikverket

Stationsområdet i
järnvägstunneln

Det blir ofta
översvämning i
rännorna vilket
försämrar gång och
cykelväg. Detta
påverkar även
hissarna i tunneln.

Trafikverket Komplext
problem då
rännorna hänger
ihop med rör på
insidan av
tunnelns väggar.
Diskussion pågår
med SVAAB vem
som ansvarar för
pumpstationern
a för dagvattnet.
(okt 2020)



Stationsområdet
på perrongen

Saknas belysning på
delar av perrongen.
Ett flertal dubbel-
armaturer är ur
funktion.

Extra belysningspunkter och byte av
lampor.

Tekniska avdelningen Åtgärdat, byte
av lampor

Söder om
järnvägen, väster
om gångtunneln.

Det saknas stängsel
en sträcka längs med
spåret.

Trafikverket arbetar för att skapa en
säkrare järnväg och håller på att bygga
ut stängslet etappvis. Datum för denna
sträcka ej satt.

Trafikverket Pågående
arbete

Vid
godsmagasinet

Klotter på
vattenställsverket.

Vattenfall

Cykelbanan
mellan
godsmagasinet
och Violentorget?

Upplevs mörkt. Förslag på dubbla belysningspunkter
som riktas över väg samt cykelbana.

Tekniska avdelningen Tekniska har
bytt ut några
armaturer och
flyttat ett par
stolpar.
När
Godsmagasinet
tas i bruk
kommer
belysningen
troligtvis att



uppdateras i
samspråk med
GB.

Parkeringen
utanför gamla
Coop mot
järnvägsspåret

Mörkt pga av trasig
belysningspunkt.

Klicka här för
bild i större
format

Byte av lampa. Sofielunds fastigheter

Violentorget,
nedre delen

En trasig
belysningspunkt
framför scenen.
Trappen upp till övre
delen av violentorget
upplevs otrygg och
vid vinterunderlag
blir trappen väldigt
hal.

Klicka här för
bild i större
format

Byte av lampa.

Förslag för att säkra trappan?

Samhällsbyggnadsbol
aget

Scenen
borttagen

Violentorget, Snubbelrisk pga av Samhällsbyggnadsbol

https://drive.google.com/open?id=0B0l6e3NuXdeBTGgtRWZ3U1pYNXdwS1dGQ1I4TnNFWjJibDhB
https://drive.google.com/open?id=0B0l6e3NuXdeBTGgtRWZ3U1pYNXdwS1dGQ1I4TnNFWjJibDhB
https://drive.google.com/open?id=0B0l6e3NuXdeBTGgtRWZ3U1pYNXdwS1dGQ1I4TnNFWjJibDhB
https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBV3VFdDZlM0ktLW1rRHZpbEpHaWdqaVBFV3Rv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBV3VFdDZlM0ktLW1rRHZpbEpHaWdqaVBFV3Rv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBV3VFdDZlM0ktLW1rRHZpbEpHaWdqaVBFV3Rv/view?usp=sharing


övre delen trasiga plattor. aget

Violentorget, inne
på banken

Många ungdomar
samlas i entren och
hänger.

Sörmlands sparbank Entrén är låst.

Butiker på
violentorget, övre
plan framför
trappen

Saknas belysning på
fasaden. Kommer bli
ett mörkt område.

Belysning på fasaden eller en extra
belysningspunkt?

Samhällsbyggnadsbol
aget?

Parkeringen
bakom Hasses
trafikskola

Mörkt. Upplevs
otryggt att passera
även att parkera sin
bil på området.

Fler belysningspunkter. Privat fastighet,
vems?

Nygårdsgatan i
backen.

Trasig
belysningspunkt.

Byte av lampa. Tekniska avdelningen Åtgärdad

En gård vid
Trappgränd

Murkna träd som
lutar mot
Trappgränd och
gångbana.

Klicka här för
bild i större
format

Träden bör avverkas. Vems fastighet? Tekniska har röjt
sly på platsen
och avverkat.

https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBOXgyTW1PRnlqRWxLbXA1YW13RG4xSUw4N1Jz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBOXgyTW1PRnlqRWxLbXA1YW13RG4xSUw4N1Jz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBOXgyTW1PRnlqRWxLbXA1YW13RG4xSUw4N1Jz/view?usp=sharing


Kungsvägen Trasig
belysningspunkt.
Längst med trottoar
växer sly som hänger
ut på cykelbanan.

Klicka här för
bild i större
format

Byte av lampa.

Området mellan staket och trottoar
bör gallras ur.

Trafikverket

Rundvägen,
boendeparkering

Upplevs mörkt och
otryggt.

Fler belysningspunkter. Sofielunds fastigheter

Åpromenaden Trasiga
belysningspunkter
på gångväg och
brygga.

Klicka här för
bild i större
format

Byte eller eventuell reparation av
belysningspunkter.

Tekniska avdelningen Åtgärdat

Järnvägsbron
åpromenaden
under Brogatan

Klotter under
järnvägsbron.

Trafikverket

https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBdV9Va3EtTHJBUlNPemcwRVYzUk1wUDRzUXhN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBdV9Va3EtTHJBUlNPemcwRVYzUk1wUDRzUXhN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBdV9Va3EtTHJBUlNPemcwRVYzUk1wUDRzUXhN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBZm81QU5iWFc5cEhuTTZlZ0FKNE1QU2RUdHRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBZm81QU5iWFc5cEhuTTZlZ0FKNE1QU2RUdHRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBZm81QU5iWFc5cEhuTTZlZ0FKNE1QU2RUdHRj/view?usp=sharing


Kyrkvägen Trasig
belysningspunkt som
pekar inåt gården.

Byte av lampa. FBAB Åtgärdat

Korsningen
Brogatan/Salstag
atan

Böjt och trasigt
broräcke.

Trafikverket

Södra kungsgatan
i kurvan innan
korsningen med
salstagatan

Mörkt i backen vilket
orsakar dålig sikt och
otrygghet.

En extra belysningspunkt. Tekniska avdelningen Tekniska
undersöker, går
eventuellt att
utöka med fler
belysningspunkt
er längs med
västra sidan av S
Kungsgatan.
Dubbelarmature
r har ersatt
tidigare
armaturer på
sista delen av
Salstagatan.

Salstagatan Mörkt på cykel- och
gångväg.

Klicka här för
bild i större

Dubbelfästearmaturer? Tekniska
avdelningen?

Åtgärdat

https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBTmNTSFdCWUlBZjNUcWJPRF8weWYtdkw5anQ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBTmNTSFdCWUlBZjNUcWJPRF8weWYtdkw5anQ4/view?usp=sharing


format

Kommunhusets
parkering

Trasig
belysningspunkt.

Byte av lampa. FKAB Är utbytt

Stationshuset Trasig lampa på
fasaden höger om
entrén.

Byte av lampa. FKAB Är utbytt!

Skolgården,
Stenhammarskola
n

Mörkt vid entrén. FKAB Bytt ut trasiga
lampor

Järnvägsområdet,
väster om
gångtunneln

Stängsel som
upphör.

Utökat stängsel. Trafikverket

https://drive.google.com/file/d/0B0l6e3NuXdeBTmNTSFdCWUlBZjNUcWJPRF8weWYtdkw5anQ4/view?usp=sharing

