
Trygghetsvandring Malmköping 12 april 2021

Deltagare: Jill Dunker och Jack Rydberg (Byarådet), Helen Persson (Grannsamverkan och fritidsgården), Göte Johansson (Hembygdsföreningen),
Carina Carlsson (malmköping.nu), Björn Olsson och Tage Backman (SPF), Anna Dejerud (tekniska), Tommy Norrby (FKAB), Henrik Englund (polis),
Kjelle Källström (RTJ), Isaac (Museispårvägen), Björn Johansson (Europaskolan)

Trygghetsvandringen startade och avslutades på torget framför stadshuset. Vandringen gick medsols.



Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Källgatan 7-15
(besöktes ej)

Trasig belysning på
fastigheten

Laga belysningen FBAB Åtgärdat

Cykelvägen som
korsar Tingsv.

Farlig passage. Fartdämpning för cyklister Flens kommun, Tekniska En del av säkra
skolvägar.
Kommer att
utredas under
2022.

Stadshuset norra
fasad

Soptunnor placerade
så att det är toa i
anslutning

Flytta soptunnorna, om möjligt.
SVAAB behöver yttra sig.

FKAB Sörmland vatten
har inga problem
med att dom blir
flyttade men
fråga är var?
Frågan bör
ställas till
tekniska?

Parken framför
stadshuset

Trasiga lampor Nya lampor Flens kommun, Tekniska Lamporna är
bytta

Gångväg parken
framför
stadshuset

Upptrampad gångväg
kan anläggas

Lägga på material Flens kommun, Tekniska Tekniska
undersöker och
återkommer



Hemgårdens
uteplats

Tillhåll som medför
otrygghet och
nedskräpning

Privat område. Skylta “Tillträde
förbjudet”

Flens kommun, Social-
förvaltningen

Hörnet Tingsg. -
Landsvägsgatan,
Lindqvist Möbler

Dåligt upplyst
korsning

Byta till dubbelarmad armatur Flens kommun, Tekniska Eventuellt är
befintlig stolpe
för låg. Behövs
eventuellt
istället att
utökas med en
till stolpe.
Tekniska
undersöker.

P-plats Heden,
Eberhards väg -
Siegrothsgatan

Ihålig björk riskerar
att falla, en del av
dubbelbjörk

Ta ned björken Flens kommun, Tekniska En arborist ska
ha tagit bort
detta träd och
andra. Klart?

Sundbyvägen Trasigt staket på
skolgården

Laga staketet FKAB Fixat



Baksidan av
Europaskolans
matsal

Tillhåll. Klättring upp
på taket m.m.

Förhindra att det går att klättra
upp på taket. Snygga till
platsen, ev. mer belsyning.

FKAB Vi kan tyvärr inte
göra så mycket
mer för det som
gör att personer
kan ta sig upp på
taket är fasta
installationer
som vi inte kan
ta bort.

Rusthållsgatan Smal gata för de
gående

Enkelrikta från Malmgatan Flens kommun, Tekniska Inte aktuellt i
nuläget.
Eventuellt när
den byggs om.

Region Sörmland har EJ åtgärdat punkter från trygghetsvandringen i november 2019.

Frågades efter genomgång av protokoll äldre än 2019 för att se om åtgärder återstår, dessa återfinns på kommunens hemsida.


