
Trygghetsvandring Flens tätort/Salsta 2 nov 2020



Deltagare: Carla Swenson (Fritid), Tommy Norrby (FKAB), Mikael Stenhöjd (SBF), Tomas Jonsson (RTJ), Sören Johansson (FBAB), Ted Bäck (Polis),
Gzim Krasniqi (fritidsgården), Susanne berglöv (soc tjänst), Per Engvall (Nova ung), Gunita Persson, Kristina Nyström

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Sveaparken Folktomt,
Mörkt, ojämn
belysning.
Gapskrattet
mörkt?

Förbättra belysning.
Rikta spotlight på
Gapskrattet ner mot
scenen.

Tekniska Tekniska har planer på
att genomföra
förändringar detta
kommer då att ses över.

Förskolan
Sjögården

Tillhåll kvällstid
och på helger,
mest
sommartid.
Misstänkt
droganvändning

FKAB Securitas ronderar under
sommarhalvåret.

Multiarenan vid
Gårdsjön

Misstänkt
droganvändning

Kommer att flyttas när det
ska byggas på Gårdsjö
Strand.

FBAB Ingen åtgärd har gjorts
men FBAB har inte
upplevt några problem.

Gårdsjöpromen
aden

Mörkt vid två av
utegymmen

En extra armatur vid
utegymstationerna

Fritid och Tekniska Tekniska undersöker om
det är möjligt längre



fram.

Bryggan/
båthamnen

Misstänkt
drogförsäljning

Bryggan/
båthamnen

Bommen
fungerar inte

Tekniska Bommen är ännu ej i
bruk. När den tas i bruk
kommer den att vara
låst och enbart de med
båtplats kommer att få
nyckel.

Bryggan/
båthamnen

Vägen ned till
båthamnen i
dåligt skick

Fritid och Tekniska Är iordningställd 2020.

Simhallen Cykelparkering
mörk

Starkare belysning? FKAB FKAB undersöker.
Eventuellt byta
armaturer.

Skateparken Klotter Klottersanering Tekniska Tekniska undersöker

Parken vid GB Mörkt Belys sittplats mellan
parkour och gym och belys
konstgräsplan. Behövs
befintliga armaturer riktas

Tekniska Parken kommer att
byggas om under hösten
2021, då kommer även
några extra



om? belysningspunkter samt
utbyte av befintliga.

Storgatan, vid
Stenhammarsko
lan

Farlig
trafiksituation:
Vissa lastbilar
kommer med
matleveranser
när skolbarn är
på väg till skolan
och backar när
det är fullt med
barn på
trottoaren.

Leveranserna bör ske
tidigare (eller om de är
försenade vänta till efter att
lektionerna börjat för att
undvika riskabel situation).

Gruppen Säkra skolvägar Avtalat med GB att
undvika leveranser
mellan 07.45 och .8.15.

Centrum För få
papperskorgar

Papperskorgar önskas vid:
trappan mot Thuleparken,
fler i GB-parken, vid
skateparken, multiarenan
Drottninggatan m.fl.

Tekniska Tekniska har beställt
större kärl. Kommer att
bytas ut under hösten
2021.

Cykelparkering
väster om
stationen

Mörk plats,
trasig lampa

Felanmäls till Trafikverket
för att byta ut trasig lampa.

Trafikverket Detta har felanmälts till
Trafikverket 16/11.
Ärendenr: 1055183

Centrum Klotter på olika Placera en grafittivägg där Kommunen?



ställen det inte finns närliggande
väggar eller annat som
inbjuder?

BUK, Ung fritid

Gångpassagen
Drottninggatan
vid Krutberget

Mörkt Belysning Tekniska Tekniska kommer att
sätta upp under hösten
2021.


