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Deltagare:
Ted Bäck (Polisen), Jessica Ekermann (Brottsförebyggande samordnare Flens kommun), Patrik Johansson (Tekniska kontoret Flens kommun),
Lars Ivarsson (Byarådet), Jill Dunker (Hembygdsgården), Nina Wande (Idéfarmen), Jack Rydberg (Byarådet), Christian Leiding (Sofielunds
fastighet), Magnus Jacobsson (hemtjänstens Nattpatrull), Göte Johansson (Hembygdsföreningen) och Sara Karlsson (Folkhälsostudent).
Malmköpingsbor: Bengt Nordqvist, Britt-Marie Nordqvist, Tommy Norrby (FKAB), Sören Johansson (FBAB), Caroline Eriksson (Fritidsgården),
Helene Persson (Fritidsgården), Tommy Lindblom, Sonja Lindblom och Giesela Stucki (Fritidsgården).

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Skolans lastkaj Högt buskage
och dålig sikt in
till lastkaj. En
plats där
ungdomar
hänger och där
det har
förekommit
skadegörelse.
Mörkt område.

Klicka här för
bild i större
format

Plantering bör gallras ur. Lampa med
rörelsesensor som riktas in till
platsen. Jalusi för Lastkaj som stängs
kvällstid ska monteras av FKAB.

FKAB Jalusi är
monterat.
Plantering har
gallrats ur.
Lampa med
rörelsesensor
anses inte
behövas längre.

Odengatan och
Skolgatan

Bilister som
parkerar längs
med gatorna
pga få
parkeringsplats
er i området.

Var kan skolans personal parkera?
Kan BUK dela ut p-tillstånd till
personal samt sätta upp en skylt
med formulering att tillstånd krävs
mellan vissa klockslag.

FKAB/BUK BUK får göra en
beställning till
FKAB

Skolgatan
Garagelängorna

Mörkt på
parkeringen.
Ungdomsgäng
samlas och det
skapar en
otrygg miljö.

Stärkt belysning. Wonna De Jong Fastigheter

https://drive.google.com/open?id=1lSf_VGmjwtmVQfYlkY0IPVGRziz6pyER
https://drive.google.com/open?id=1lSf_VGmjwtmVQfYlkY0IPVGRziz6pyER
https://drive.google.com/open?id=1lSf_VGmjwtmVQfYlkY0IPVGRziz6pyER


Parkering utanför
skolmatsal

Mörkt område.
Ungdomar som
samlas och
hänger.

Belysning på fasaden. FKAB
undersöker samt tar hänsyn till
bländrisk för de boende intill.

FKAB FKAB
undersöker
fortfarande.
Svårt med
bländning för de
boende.

Lekplatsen på
skolan

Nedskräpning
av fimpar.

Förbudsskyltar mot rökning samt
kontroller? Går att beställa via FKAB

FKAB och BUK BUK får beställa
av FKAB.

Sundbyvägen vid
Europaskolan
Sörgården.

Hög häck som
förhindrar sikt.
Övergångställe
markerat på
vägen saknas.

Klicka här för
bild i större
format

Sänka häcken till 80 cm.
Markering av övergångsställe
kommer att göras.

FKAB (häck)
Tekniska avdelningen
(övergångsställe)

Är klippt.

Länsmansgatan
vid Europaskolan

Ström har
dragits från ena
sidan vägen till
den andra.

Klicka här för
bild i större
format

Detta kommer att åtgärdas av
Vattenfall under vintern.

Vattenfall Åtgärdat

Trädgårdsgatan
13, Garagelängan

Väldigt mörkt
område.
Upplevs otryggt
kväll- och
nattetid.

Klicka här för
bild i större
format

Stärkt belysning på fasaden alt. fler
belysningspunkter.

Wonna De Jong Fastigheter

https://drive.google.com/open?id=1adQMfTRoRQ8BaR5E_u-K8U6VdiQVpD3L
https://drive.google.com/open?id=1adQMfTRoRQ8BaR5E_u-K8U6VdiQVpD3L
https://drive.google.com/open?id=1adQMfTRoRQ8BaR5E_u-K8U6VdiQVpD3L
https://drive.google.com/open?id=1_A0irfxKBKos_8HNBCcAlkYvr_g1dEkP
https://drive.google.com/open?id=1_A0irfxKBKos_8HNBCcAlkYvr_g1dEkP
https://drive.google.com/open?id=1_A0irfxKBKos_8HNBCcAlkYvr_g1dEkP
https://drive.google.com/open?id=1q1QRpRRj51gMvKklR0Q6sr4FoYTjCj1p
https://drive.google.com/open?id=1q1QRpRRj51gMvKklR0Q6sr4FoYTjCj1p
https://drive.google.com/open?id=1q1QRpRRj51gMvKklR0Q6sr4FoYTjCj1p


Trädgårdsgatan
13 i korsningen

Problem med
bilar som genar.
Dålig sikt och
mörkt område.

Klicka här för
bild i större
format

Refug eller suggor önskas för säkrare
trafik.
En belysningspunkt till.

Invecklat. Detta är
“tomtmark” och tillhör
därmed Wonna de Jong
Fastigheter.

Slutet av
trädgårdsgatan

Dålig
beläggning.
Mörkt område.

Belysning + förbättra beläggning Wonna De Jong Fastigheter
/ FBAB (delat ansvar?)

FBAB har lagat
beläggning
tillfälligt.

Malmagatan Bilister som kör
fort.

Klicka här för
bild i större
format

Chikaner önskas för att sänka
hastigheten. Detta är inte så lätt att
placera ut på grund av flertalet ut-
och infarter till fastigheter. Måste
även vara brett nog för
utryckningsfordon. Tekniska
undersöker.

Tekniska avdelningen Inte prioriterat i
nuläget.

Källgatan/Malma
gatan i backen

Dålig sikt i
korsningen och
mörkt område.
Problem med
att bilister kör
mot enkelriktat.

Klicka här för
bild i större
format

Belysningspunkt. Regelbundna
poliskontroller.

Tekniska avdelningen,
Polisen

Svårt eftersom
backen är så
brant. Finns
redan
belysningspunkt
i korsningen.

https://drive.google.com/open?id=1-Jufp9YP525CUCrNbbcbrV9zxCu4Ifx5
https://drive.google.com/open?id=1-Jufp9YP525CUCrNbbcbrV9zxCu4Ifx5
https://drive.google.com/open?id=1-Jufp9YP525CUCrNbbcbrV9zxCu4Ifx5
https://drive.google.com/open?id=1m3XzbC-Ao_bCfkl0oxsepgXmigIFPuEl
https://drive.google.com/open?id=1m3XzbC-Ao_bCfkl0oxsepgXmigIFPuEl
https://drive.google.com/open?id=1m3XzbC-Ao_bCfkl0oxsepgXmigIFPuEl
https://drive.google.com/open?id=1K9Uhb7ANCCm4fIxrviyRzfpEp6YSl5e9
https://drive.google.com/open?id=1K9Uhb7ANCCm4fIxrviyRzfpEp6YSl5e9
https://drive.google.com/open?id=1K9Uhb7ANCCm4fIxrviyRzfpEp6YSl5e9


Landsvägsgatan Bilar parkerar
utanför pizzeria
trots förbud,
och hindrar
bussar och bilar
att passera.
Fortkörning
förekommer.

Klicka här för
bild i större
format

Skyltning om alternativ parkering vid
Coop?
Samt poliskontroller

Pizzeria

Hörnet
Landsvägsgatan/
Badhusgatan,
Sofielunds
fastigheter

Mörkt. Trasig
lampa på andra
sidan av
fasaden.

Klicka här för
bild i större
format

Belysning på fasad. Byte av lampa. Sofielunds fastigheter

Badhusgatan Mörkt. Trasig belysningspunkt. Tekniska avdelningen Åtgärdat

Källargatan vid
korsningen

Problem med
bilar som
parkerar för
nära
korsningen.

Blir parkeringsficka vid
ombyggnation av Landsvägsgatan.

Tekniska avdelningen Inte påbörjat
ännu. Inväntar
ombyggnation.

Källargatan 10 Ungdomsgäng
som samlas och
hänger i
trapphus.

Eventuellt kommer portkoder att
tillsättas.

Sofielunds fastigheter

Parkering vid
sidan av Hemköp

Problem med
att bilar

Klicka här för
bild i större

Blir parkeringsfickor vid
ombyggnation av Landsvägsgatan.

Tekniska och Securitas Inte påbörjat
ännu. Inväntar

https://drive.google.com/open?id=19REvZCpdq8gfbdjkJdahnxlHxleQEBKO
https://drive.google.com/open?id=19REvZCpdq8gfbdjkJdahnxlHxleQEBKO
https://drive.google.com/open?id=19REvZCpdq8gfbdjkJdahnxlHxleQEBKO
https://drive.google.com/open?id=15D4cA0PG4CFiST2VjaG5MkafpSxSn-i0
https://drive.google.com/open?id=15D4cA0PG4CFiST2VjaG5MkafpSxSn-i0
https://drive.google.com/open?id=15D4cA0PG4CFiST2VjaG5MkafpSxSn-i0
https://drive.google.com/open?id=1AgVQiAG07zuLg628UIddzawGHPJTzd9n
https://drive.google.com/open?id=1MFgQL-nk-0OOordrNn2y91pE7VKPdR6f
https://drive.google.com/open?id=1MFgQL-nk-0OOordrNn2y91pE7VKPdR6f


parkerar för
nära
korsningen.
Dålig sikt.

format + Securitas får bötfälla. ombyggnation.

Torget,
parkeringen vid
stadshuset

Ostrukturerad
körning och
parkering.

Anslagstavla och bänk placeras ut
för att begränsa infart till parkering.

Tekniska avdelningen Åtgärdat

Borgmästargränd Ungdomsgäng
som hänger och
utnyttjar
utemöblering
på privat mark.
Upplevs otryggt
av boende.

Klicka här för
bild i större
format

Grind in till fastigheten. Ulf Brotö Fastighetsägare.

Korsning vid Star
Pizzeria

Problem med
bilar som
parkerar för
nära
korsningen.

Klicka här för
bild i större
format

Blir parkeringsficka vid
ombyggnation av Landsvägsgatan.
Arbetet börjar hösten 2020.

Tekniska avdelningen Inte påbörjat
ännu. Inväntar
ombyggnation.

Tingsgatan Mörkt. Stärkt belysning vid ombyggnation
av Landsvägsgatan.

Tekniska avdelningen Inte påbörjat
ännu. Inväntar
ombyggnation.

https://drive.google.com/open?id=1MFgQL-nk-0OOordrNn2y91pE7VKPdR6f
https://drive.google.com/open?id=1xJoa3om2pH4imhtGf9MtBThuYSLmH9zK
https://drive.google.com/open?id=1xJoa3om2pH4imhtGf9MtBThuYSLmH9zK
https://drive.google.com/open?id=1xJoa3om2pH4imhtGf9MtBThuYSLmH9zK
https://drive.google.com/open?id=1ujCwy4FXBhg9SvXt4C3yA2L3dod7z8h8
https://drive.google.com/open?id=1ujCwy4FXBhg9SvXt4C3yA2L3dod7z8h8
https://drive.google.com/open?id=1ujCwy4FXBhg9SvXt4C3yA2L3dod7z8h8


Hembygdsgården Ungdomsgäng
som samlas,
skadegörelse
och
nedskräpning
har
förekommit.
Det finns en
oro för
brandrisk pga
rökning och
området
upplevs otrygg.
Mörk miljö.

Stärkt belysning och
kameraövervakning kommer
eventuellt att sättas upp.

Hembygdsgården + FKAB
(via Britt-Marie Andersson)

Hembygdsgårde
n arbetar med
detta? FKAB har
inte hört något.

Baksidan av
busskurerna

Upplevs mörkt.
Ungdomsgäng
som samlas och
hänger.

Klicka här för
bild i större
format

Extra led-armatur riktat bakåt ner
mot hembygdsgården. Tekniska
undersöker.

Tekniska avdelningen Tekniska anser
befintlig
belysning som
tillräcklig.

Busstationen Häng och stök
av ungdomar i
busskurer.
Upplevs otryggt
att befinna sig i
miljön.
Avsaknad av
toalett.

Starkare ljusstyrka på samtliga
lampor vid busstationen. Tekniska
undersöker.

Vad händer i toalettfrågan?

Tekniska avdelningen och
SBF

Vissa lampor
har bytts ut så
att alla har en
starkare
ljusstyrka.

Toalett är på
plats.

https://drive.google.com/open?id=1xED-v_qKB0qCQY37TWWxmLJ7cnQu54hT
https://drive.google.com/open?id=1xED-v_qKB0qCQY37TWWxmLJ7cnQu54hT
https://drive.google.com/open?id=1xED-v_qKB0qCQY37TWWxmLJ7cnQu54hT


Förrådsgatan Avsaknad av
trottoar. Bilar
som parkerar
längst vägen
och skapar
osäker gångväg
för bla
skolbarn.
Mycket trafik
passerar och
många kör i hög
hastighet.

Klicka här för
bild i större
format

Förslag om enkelriktad väg, förbud
mot tung trafik alt. upphöjd trottoar
eller parkeringsplatser?

Tekniska avdelningen Finns med
förslag i
planeringen för
2021. Dialog har
förts med
bygderådet.

Tyvärr inte
under 2022 pga
budgetprioriteri
ngar.

Övergångsstället
vid korsningen
mellan
Trädgårdsgatan
och
Landsvägsgatan

Mörk och farlig
korsning.

Klicka här för
bild i större
format

En till belysningspunkt. Tekniska
undersöker.

Tekniska avdelningen Tekniska har
vinklat upp
belysningen och
har satt på en
extra armatur.

Europaskolan och
Malmaskolan

Upplevs mörkt
på skolgården.

Det önskas fler lampor på fasaden
runt skolan med rörelsedetektor.
Förslagsvis 500w lampor. Det önskas
även belysning runt Europaskolans
idrottshall.

FKAB Trädbelysning
kommer inte att
användas då det
kommer att bli
mer dekorativt
än funktionellt.

https://drive.google.com/open?id=12tgEwZDAdS3d4qJ5kTOxFLeAXbd0KXpr
https://drive.google.com/open?id=12tgEwZDAdS3d4qJ5kTOxFLeAXbd0KXpr
https://drive.google.com/open?id=12tgEwZDAdS3d4qJ5kTOxFLeAXbd0KXpr
https://drive.google.com/open?id=1ys8P5APDpR_hDRm0Duvff0oBUp5XYehM
https://drive.google.com/open?id=1ys8P5APDpR_hDRm0Duvff0oBUp5XYehM
https://drive.google.com/open?id=1ys8P5APDpR_hDRm0Duvff0oBUp5XYehM

