
Trygghetsvandring Malmköping 19 feb 2020

Deltagare:
Ted Bäck (Polisen),  Anders Carlsäter (Polisen) Markus Känngård (elev Polisen), Tomas Jonsson (Räddningstjänsten), Patrik Johansson
(Tekniska avdelningen Flens kommun), Jack Rydberg (Byarådet), Tommy Norrby (FKAB), Carla Swenson (Flens kommun), Helene Persson
(Fritidsgården), Sonja Lindblom (grannsamverkan), Alf Öjemar (Grannsamverkan), Hans Nilsson (Region Sörmland), Peter Fägerstad (Region
Sörmland), Annelie Lagerbäck (förskolan), Emil Bruse (Svenska kyrkan)

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Stadshuset Mycket häng
för att använda
WiFi

Önskemål om att tidsbegränsa WiFi IT enheten Är detta
fortfarande
aktuellt?

Överstegränd
(mellan Heden
och Gustavs
Adolfs Torg)

Mörkt stråk En belysningspunkt Tekniska avdelningen, SBF Klart!

https://drive.google.com/file/d/1vLzR1Cnr84G8ZVlCKBdTYsm3CeBqFvnY/view?usp=sharing


Korsning GC-väg -
Tingsgatan

Oskyddat för
cyklister

Grindar eller liknande för att dämpa
cyklisternas hastighet. Bilar har
företräde.

Tekniska avdelningen, SBF Grindar inte
aktuellt i
nuläget.

Heden Upptrampad
gångväg blir
lerig

Beläggs med stenmjöl Tekniska avdelningen, SBF Finns alternativa
vägar. En ny väg
skulle kräva mer
underhåll.

Korset Tingsgatan
- Eberhards Väg

En björk som
står olämpligt

Ta bort björken och ersätt med
stenar

Tekniska avdelningen, SBF Åtgärdat.

Parkeringen på
Siegroths Väg

Bilar parkerar
delvis på gatan

Flytta in staketet 1 meter på gräset Tekniska avdelningen, SBF Tekniska anser
att utrymmet är
tillräckligt.

https://drive.google.com/file/d/1Lyyp8F2W-D74FCE1wXpgdeS-YsbQOlO5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1QZ8LY65TZZhlyw00qmSpDHICdyfKUnXK


Infarten vid
Apoteket

Trasig vägbana Fyll i med kallasfalt Tekniska avdelningen, SBF Åtgärdat.

Entrérna
Apoteket och BVC

Mörkt område Fler belysningspunkter o/e
fasadbelysning

Region Sörmland Är detta
fortfarande
aktuellt?

Området Hedens
boende, BVC,
Apoteket inkl.
P-plats vid
Hemgatan

Mörkt område Byte av armaturer fler
belysningspunkter o/e
fasadbelysning

Region Sörmland och FKAB
De flesta
belysningspunkter rör
Regionen.

FKAB utreder
möjligheterna.

https://drive.google.com/open?id=1LVjabLcGI-bWZ2ZAaeOCqLUQ7UKtCGRe
https://drive.google.com/open?id=1waC_2NfqbnuOb3xpQPASyGSdjzoVTNKS


Köket Heden Mörkt område Fasadbelysning eller
belysningspunkter

FKAB FKAB utreder
behov och
möjligheter.
-Har inte varit
något sabotage
senaste tiden.
(Mars 2022)

Pergula Heden Rökning tillåten Ta bort skylt och ersätt med
rökförbud.

Verksamheten ansvarar
själva för detta då det är
deras rastplats.

Parken mellan
stadshuset och
Kungsgatan

Mörkt område Belysa parken. En armatur på
befintlig stolpe eller annan lämplig
lösning

Tekniska avdelningen, SBF Tekniska
utreder. (Anna
undersöker med
Fredric)

● Förslag att dela ut reflexer till alla skolbarn i Malmköping.
● Gruppen noterade att antalet parkerade långtradare på Heden har minskat. Dock körs asfaltskanter sönder av långtradare, de genar i

korsningarna på Heden. Stenar i korsningslägen kan förhindra detta.
● SBF uppmanades att signalera till parkeringsövervakarna att besöka Heden oftare för att stävja otillåten parkering. Detta gäller även

helger då loppis äger rum på Heden.
*SBF = Samhällsbyggnadsförvaltningen Flens kommun

https://drive.google.com/open?id=1uShHbjj-vbfbkXFVRuJaW8kbpzrX6B1O
https://drive.google.com/open?id=1zw56Gle5sBbSbgop7CCeZuRkY-6iqWCe

