
Trygghetsvandring Sparreholm 2018-11-19

Deltagare: Henrik Englund (Polisen), Roger Jonsson (Räddningstjänsten), Tommy Norrby (Flens Kommunfastigheter AB - FKAB), Carla
Swenson (Flens kommun - Samhällsbyggnadsförvaltningen, SBF).
Sparreholmsbor: Annika Hagberg, Anette Haapanen, Uno Gustafsson, Göran Arktell, Yvonne Brink, Harriet Haglund, Ingrid Nordahl-Stradtz,
Björn Dahlbäck och Ia Elving.

Åtgärd markerad med grön överstrykning är åtgärdad.



Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Familjeparken Svårt att ta sig upp
från parken till
trottoar med rullstol.
Ytan innanför är
gräsmatta vilket
innebär att den inte
är
tillgänglighetsanpass
ad.

Jämna till ytan mellan
parken och
trottoaren.
Ett alternativ är att
nyttja den grusade
entrén som finns vid
tennisbanan.

Trafikverket Denna entré är på
trafikverkets mark
och kan inte åtgärdas
av kommunen. Ett
alternativ är att nyttja
den grusade entrén
som finns vid
tennisbanan.

Skolans parkering Mörkt på södra sidan En belysningspunkt FKAB Kommer inte att
åtgärdas eftersom
skolan kommer att
säljas.

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig

Näridrotts-
platsen

Mörk plats Tänd belysning SBF, Fritid Åtgärdat 20/11:
Lamporna tänds
med  skymningsrelä
och släcks kl 22.

Gångbanan
sporthallen -
båthamnen

Mörkt stråk Belysning. Är ingen
gångväg utan
passage över f.d.
idrottsplats.
Belysning finns längs
hela Skolgatan.

SBF, Tekniska Åtgärdat 20/11:
Lamporna tänds
med  skymningsrelä
och släcks kl 22.



Till båthamnen Vägen går över
skolområdet

Ny väg från
sporthallen till
båthamnen. Kräver
ny detaljplan. Det går
lednings-
stråk över
grusplanen.

SBF, Tekniska Ej aktuellt i nuläget.
Det saknas ett
uppdrag.

Vändplan Dalgatan Mörk plats Belysning. SBF, Tekniska Kommer
kompletteras med
en eller två stolpar.

Landsvägsgatan 36 Trasigt brunnslock Laga brunnslocket Sörmland Vatten,
SVAAB

Åtgärdat? Kan
bygderådet följa upp?

Korsning Haga-
gatan - Lands-
vägsgatan

Upplevs som mörkt En belysnings-
stolpe

Trafikverket
(TrV)/SBF,
Tekniska

Ej aktuellt med
ytterligare belysning
på kommunal väg,
om TRV byter till led
blir ljussituationen
bättre.

Nygatan, övre delen
norra sidan

Smal trottoar p.g.a.
utskjutande häckar

Klippa häckarna Fastighets-
ägarna fick lapp med
uppmaning

Åtgärdat 2020 -
GC-väg har anlagts
längs med hela
Nygatan.



Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig

Vändplanen vid
höghusen

Mörk plats En belysnings-
stolpe

HSB Brf Uven Åtgärdat? Kan
bygderådet följa upp?

Nygatan 36 En trasig gatlykta Byt/laga lampan HSB Brf Uven Åtgärdat? Kan
bygderådet följa upp?

Återvinnings-
station f.d. Tempo

Mörk plats Belysning framför,
norr om återvinnings-
station (ÅVS).
Belysning är
monterad av FTI,
tänds upp inom
närmaste veckorna.

SBF, Tekniska/FTI Åtgärdat. Nya
lampor är
installerade.
FTI ansvarar för
driften.



Parkering och
pendlar-
parkering f.d. Tempo

Mörk plats Belysning.
Pendlarparker-
ingen blir troligen
upplyst när
återvinningsstation
blir belyst.

Ansvarig? Ingen separat
belysning på
parkeringen kommer
att anläggas.
Offert asfaltering
inhämtad.
Åtgärdat? Kan bygderådet
följa upp?

Busshållplats
Skarvnäsvägen

Trasig sittbänk Laga/ersätta bänken Felanmält hos
SVEVIA

Åtgärdad

Tågtunneln
Skarvnäsvägen

Klotter Sanera klotter TrV Åtgärdat

Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig

Dambrovägen Hål i beläggning Laga potthål SBF, Tekniska Åtgärdat

Trappa mellan
radhus mot
Kyrkdalsvägen

Felställd sensor alt
en sensor för lite.
Saknas en belysning

En sensor åt vardera
håll alt en belysnings-
punkt till

BRF Åtgärdat? Kan
bygderådet följa upp?



Strandvägen, fr
Första Gatan till
Fabriken

Väldigt mörkt Tänd befintliga
belysnings-
stolpar

TrV Trafikverket byter för
närvarande ut
kontaktlednings-
bryggorna som
belysningen är
monterad på, oklart
om de nya bryggorna
har belysning

Fabriksgatan, från
Fabriken mot
Garaget

Potthål Laga potthålen SBF, Tekniska?
NV delen är
Fabrikens fastighet.
Inom banvall TrV.
Oklart förhåll-
ande för ansvar.

Åtgärdat

Fabriksgatan under
järnvägen

Fyra brunnar som
sjunkit

Höja brunnarna och
ordna fallet

SBF, Tekniska?
Inom banvall TrV.
Oklart förhållande för
ansvar.

Åtgärdat

Landsvägs-
gatan vid gamla

Häck som skymmer Klipp häcken ?? Åtgärdat? Kan
bygderådet följa upp?



krogen

Korsningarna
Landsvägs-
gatan - Fabriks-
gatan och mot
Spinnhuset

Mörka korsningar En belysnings-
stolpe i vardera
korset

TrV Framfört till
Trafikverket

Landsvägs-
gatan mellan Gråfors
och Folkets Hus

Grenar hänger över
vägbanan. Torra
grenar rasar ned i
vägbanan.

Kapa överhängande
torra grenar

TrV Kommer att ske
under våren 2021

Platser som upplevs som trygga och säkra:
Gång- och cykelvägen mellan Dambrovägen och Nyköpingsvägen, Väg 53. Trygg och säker väg för skolbarn.
Området vid Ängsvägen, Solvägen, Kyrkdalsvägen. Bra belyst och öppet utan träd och annat som skymmer.
Första Gatan, Andra Gatan och Tredje Gatan. Bra belysning och inga fastigheter med träd o/e häckar som skymmer eller växer ut i
gaturummet.


