
Trygghetsvandring Hälleforsnäs 2018-11-05

Deltagare:
Från Hälleforsnäs Marina Carlsson, Björn Haraldsson, Elisabeth Ekholm, Hans Jakobsson samt en pappa och hans tre barn (deltog fram till
Coop). Ted Bäck - Polisen, Pal Kurucz - Räddningstjänsten, Tommy Norrby - Flens Kommunfastigheter AB (FKAB), Sören Johansson - Flens
Bostads AB (FBAB), Stina Näslund - Bygdenätverket, Jessica Ekermann - Brottsförebyggande samordnare Flens kommun,
“Carla” Swenson - Ortsutvecklare  Flens kommun samt Björn Rabenius - chef Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) Flens kommun.



Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Trottoaren
framför Folkets
Hus

En stor grop Fylla igen gropen. Trafikverket (TrV) Kommunen träffar
trafikverket 190604.

Hedakorset Blomkrukor
skymmer sikten

Plantera något lägre? SBF, Tekniska
avdelningen

Krukorna kommer att tas
bort.

Storgatan, vid
skolan
Hedakorset

Två träd
skymmer
gatubelysning

Kapa grenar på träden FKAB FKAB har pratat med
tekniska och bett dem
kapa grenarna åt dem.

Om de är i vägområdet
måste Trafikverket göra
det.

Flensvägen vid
skolan. Grind in
mot skolgården

Mörk plats med
bänk som är
tillhåll

Belys grinden och ta bort
bänken

FKAB Är under utredning.
Tommy följer upp.



Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Äventyrsbanan
Bruksområdet

Besiktas
redskapen
årligen?

Årlig besiktning Unika Bruket AB
Prata med Jan-Åke
(Hälleforsnäs IF har
skötselavtal)

Annebergs-
vägen mot
Flensvägen

Glugg i
belysningen

Det är mörkt på området
innanför gångvägen/
trottoaren. F.d entrén Lager
157

Unikabruket AB Det är 25 m mellan varje
stolpe, enligt gällande
norm, på trottoaren.

Framför
Celsingehuset,
skolområdet

Mörk plats Belys platsen. FKAB Är under utredning.
Beror på skolutredningen
om Kyrkskolan.

Parken mellan
skolan och
Edströmsvägen

Oattraktiv, mörk
plats som lätt
blir “tillhåll”.

Gör ytan ännu mer parklik,
upplyst gång-
väg, belysning i
vegetationen?

FKAB Är under utredning.
Beror på skolutredningen
om Kyrkskolan.

Sporthallen,
Bruksskolan

Fasaden i dåligt
skick

Fräscha upp fasaden FKAB Tommy undersöker om
det är gjort eller finns
med i
undehållningsplanen.



Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Celsingevägen,
vid
anslagspelaren

Trasig trottoar Laga trottoaren
-Tekniska undersöker

SBF, Tekniska
avdelningen /
Fibergrävare?

Beläggs om det är
möjligt annars lagas med
kallmassa om det inte är
en fibergrävning

Korsningen
Celsingevägen -
Edströmsvägen

Mörk plats En belysnings- stolpe. SBF, Tekniska
avdelningen

Avstånd mellan stolparna
är enligt gällande
normer. Ej tekniskt
möjligt pga berg i dagen.

Busskuren
Celsingevägen,
vid gamla
Posten

Mörk plats Upplyst busskur SBF, Tekniska
avdelningen

Belysning i kuren är nu
åtgärdad (181201)

Kurvan
Celsingevägen
mot Storgatan

Mörkt och
avsaknad av
trottoar

En belysningsstolpe. SBF, Tekniska
avdelningen

-Belysning i busskur nu
installerad. (Ytterligare
belysningspunkt ej
möjligt.)



Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig

Storgatan 40,
parkeringen

Parkeringen är
mörk,
belysningen
behöver
förstärkas

Fler belysnings-
stolpar

FBAB Åtgärdat!

Storgatan Ett träd
skymmer gatu-
belysningen

Kapa grenar, fastighets-
ägaren. Alt. flytta stolpen.

Fastighets- ägaren
och/eller Trafikverket
(TrV) väghållare

Kommunen träffar
trafikverket 4 juni.

Kvarteret
Gjutaren

Mörk innergård
som är tillhåll

Hyresgäster uppmanas att
ringa Securitas när de
behöver påkallas, så får
även FBAB kännedom.

Fastighetsägare är FBAB Hyresgäster uppmanas
att ringa Securitas när
de behöver påkallas, så
får även FBAB



Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Busshållplats
Alpnäsvägen

Mörka platser,
busstolparna är
mittemellan
belysnings-
stolpar

Extra belysnings-
stolpar?

TrV väghållare.
Länstrafiken

TrV har ett statligt
uppdrag att minska
antalet
belysningspunkter i hela
landet.

Storgatan, södra
delen

Hela trottoaren
plogas inte
vintertid.
Gående tvingas
ut i körbanan

Ploga hela trottoaren TrV och dess
entreprenör

Kommunen träffar
trafikverket 4 juni.

Lekparken
innanför Norra
Torggatan

Mörk plats,
belysning
saknas

Anlägg gångstig och belys
den samt parken

SBF, Tekniska
avdelningen

Kan ske i samband med
annan upprustning av
lekparken. Eventuellt i
samband med
anläggandet av
allaktivitetsplan.



Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Stolpe med
P-skylt m.fl. vid
tandläkaren

Gamla felaktiga
skyltar

Sätt upp nya aktuella skyltar Fastighets-
ägaren ska kontaktas.
Thomas Lundberg
LINDVÄGEN 26 A, 18735
TÄBY

Platser som upplevs som trygga:
Övergångsställena på orten. De är nymålade men syns inte så väl.
Bruksallén från Flensvägen till Bruksområdet. Bra belysning!


