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Deltagare: Ibtisam Othman, Ahmed Raba, Rebecca Grönfors, Christel Cruz, Kaj Pettersson, Bo Jonsson (Bygderådet), Marina Carlsson
(Bygderådet), Marit Johansson, Fredrik Nilsson (Fritidsgården), Sören Johansson (FBAB), Tommy Norrby (FKAB), Kjelle Källström (RTJ),

Jessica Ekermann (brottsförebyggande samordnare, Flens kommun)

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Övergångställe
vid Celsings allé
mellan
Bruksskolan och
fd
Celsingeskolan.

Omålat
övergångsställe
där många barn
går till och från
skolan och
gymnastiken.

Övergångsställe behöver
bättras på med färg.
Ortsborna önskar även
blinkande skyltar för ökad
trygghet elle upphöjda
övergångsställen.

Tekniska Det kommer eventuellt
anläggas en förhöjd
GC-överfart här samt en
cykelväg längs
Celsingsalee, från
Skolgatan till Storgatan.

Styckgjutarväge
n

Det körs för
snabbt

Tätare med blomsterlådor
eller annan slags farthinder.

Tekniska Tekniska kan eventuellt
placera ut ett par extra
blomsterlådor mellan
Hästskon och Vallen.
Övrig sträcka är för
smal.

Styckgjutarväge
n

Styckgjutarväge
n saknar
husnummer för
en del av vägen

Märka upp gatuskylt med
gatunummer.

Tekniska Huset har brunnit ner.



som förgrenar
sig till vänster
när man
kommer från
Bruksbackens
håll.

Vallen Entré till
fotbollsplan och
grusplan är låst.

Bygderådet har bjudit in
förening till dialog om de
kan öppna upp Vallen att bli
mer tillgänglig för
allmänheten samt spola för
skridsko-is på vintern.

Hälleforsnäs bygderåd

Omkring Vallen Mörkt Går det att belysa hela
området bättre?

Tekniska? HIF? Tekniska undersöker om
det är möjligt att  få upp
en till stolpe. Kanske en
till stolpe vid korsning

Utanför vallen
på Edströmsväg

En Volvo står
parkerad med
krossade rutor,
även krossat
glas på marken.

Kan kommunen forsla bort
med hjälp av Securitas?
Kan kommunen ta hand om
glaskrosset på marken?

Tekniska Bilen är borttagen!

Gång- och Brist på Går den att skylta så att Tekniska Det görs ej på



cykelbana
mellan vallen
och stationen

skyltning man påvisar vilken sida man
ska gå på och vilken sida
man ska cykla på?

stenmjölsgångar.

Vändplanen vid
stationen

Här körs det
rally

Poliskontroller? Polis

Längs med
järnvägen vid
stationen

Saknas stängsel Önskemål om stängsel efter
stationen för att förebygga
olyckor längs med
järnvägen.

Trafikverket Kommunen framför till
trafikverket

Vändplan Lampa trasig Laga lampa Tekniska?/ Trafikverket? Åtgärdat.

Intill
stationen/vänd
planen

Gångväg/trotto
ar saknas från
korsningen med
Centralvägen.
Folk genar över
gärdet.

Skapa en gångväg snett
över gärdet? Förlänga
gångväg en bit från där den
slutar idag. Även längs med
vägen från Centralvägen till
stationen.

Trafikverket ansvarar för
trottoar längs med
Centralvägen.

Tekniska undersöker
möjligheten att anlägga
en stenmjölsgång.
Ej möjligt pga att
kommunen ej äger hela
markområdet.

Centralvägen/
Storgatan

Plogning av
trottoar
undermålig. Det
blir inte mycket
kvar av

Går det att först ploga gata
och sen trottoar för att
undvika vallar?

Trafikverket (två
underentrepenörer)

Kommunen framför till
trafikverket



trottoaren att ta
sig fram på.

Centralvägen/
Storgatan

Dagvatten
svämmar över

Åtgärda översvämningar Trafikverket Kommunen framför till
trafikverket/Svevia

Centralvägen/
Storgatan

Svårt att se
övergångsställe
n

Blinkande övergångsskyltar
skulle vara önskvärt vid alla
övergångställen på
genomfartleden
Centralvägen/Storgatan

Trafikverket Kommunen framför till
trafikverket

Centralvägen Ett träd på
Centralvägen
skymmer
gatlykta vilket
ger en mörkare
gatubild än
nödvändigt.

Ta bort trädet som växer
precis intill gatlykta.

Privat fastighetsägare?
Trafikverket?

Utanför
bostadsområdet
Grönviken,
längs med
Storgatan

Här står en
anslagstavla/inf
ormationstavla
lite malplacerad

Önskemål om att flytta den
närmare Grönviksvägen så
att man kan komma nära
den med bil och lätt stanna
till.

Tekniska Tekniska kommer inte att
flytta på den.



I slutet av
Grönviksvägen.
Längs med
promenadväg
bakom
hyreshusen,
intill skogen.

Mörk plats. Här
stannar ofta
bilar. Personer
beter sig
misstänksamt
på platsen.

Önskemål om förstärkt
belysning mot skogen.

Tekniska Tekniska har ej möjlighet
för att det ej är
kommunal mark.

Grönyta i slutet
av
Grönviksvägen.
Längs med
promenadväg
bakom
hyreshusen.

Stor öde
grönyta.

Önskemål om bänkar för
trötta ben utmed det lilla
promenadstråket vid
Grönviksvägen.
Belysning i dungen?

FBAB En parksoffa kommer att
placeras här.

Grönviksvägen -
Skogsborgsväge
n

Folk genar
genom
terrängen

Önskemål om G/C från
området Grönviksvägen upp
till Skogsborgsvägen. En bra
anslutning som ger en mer
trygg vägg till stora
lekparken vid Parkgatan.

Tekniska Tekniska undersöker. Ej
möjligt i nuläget.

“Träsket” vid
Storgatan 38

Grönyta/träddu
nge igenväxt

Rensa i "träsket" längs med
promenadstråket intill

FBAB FBAB har röjt upp i
“träsket”



med sly. FBABs fastighet där bl a
Grönvikens vårdboende och
hemtjänsten är beläget.

Storgatan Lampa på
Storgatan lyser
inte i lilla
backen när man
kommer från
Folkets Hus håll.

Byta lampa Trafikverket Bygderådet felanmäler

Storgatan,
mellan Folkets
Hus och
bilverkstaden

Saknas
övergångsställe
(många
skolbarn och
äldre besöker
Folkets Hus)

Här önskas ett
övergångsställe, även
mellan skolområdet och
bilverkstaden. Ett fält som
synliggör att det är
gångpassage.

Trafikverket Kommunen framför till
trafikverket

Lekpark Väldigt mörkt
kring lekplats.

Önskar några
belysningspunkter kring
lekplats.

Tekniska Klart

Busshållplats på
Flensvägen
riktning Flen

Hållpatsen är
väldigt osynlig
och känns
otrygg att stå

Går det att göra en “refug”
eller nivåskillnad vid
hållplatsen och belysa den?

Trafikverket Kommunen framför till
trafikverket



vid.

Linnévägen Återkommande
problem med
fartsyndare på
Linnevägen av
bilar som
använder den
som genväg.
Påverkar
familjer att inte
låta barnen
gå/cykla själva
till skolan som
inte ligger långt
från bostaden.

Farthinder? (Har funnits
tidigare)

Tekniska Svårt med farthinder pga
infarter till fastigheter.
Hastigheten kommer att
mätas under hösten
2021. (Anna undersöker
med Amanda.)

Vid tandläkaren. Felaktig skylt Ta bort eller uppdatera Hälleforsnäs bygderåd
tar kontakt med
fastighetsägare.

Vattenfalls hus
på Storgatan.

Klotter på
Vattenfalls hus

Klottersanering Hälleforsnäs bygderåd
tar kontakt med
Vattenfall.



Bruksskolan Eftersatt
parkourbana på
Bruksskolan.
Den har varit så
en längre tid.

Barnen önskar en inhägnad
för fotbollsplanen och
konstgräs för att slippa göra
sig illa när de ramlar samt
att man utökar
parkourbanan med fler
utmaningar.

FKAB FKAB undersöker
parkourbanan. Önskas
förändringar får
verksamheten (skolan)
beställa det.

Övrigt:
- För övrigt kom flera förslag på aktiviteter och platser för barn/ungdomar som Bygderådet tar med sig i pågående arbete med den lokala
utvecklingsplanen. De fortsätter en dialog med de intresserade.


