
Trygghetsvandring Sparreholm 13 april 2021

Deltagare: Björn Andersson, Linus Karlsson, Nina Pollak, Anette Haapanen,
Anna Dejerud (tekniska), Tommy Norrby (FKAB), Henrik Englund (polis),

Jessica Ekermann (brottsförebyggande samordnare)

Planerad rutt: Kiosken > Landsvägsgatan > strandvägen > Tredje gatan
> Skarvnäsvägen > Hagagatan > Sporthallen > Skolgatan > Kiosken



Plats Status Bild Åtgärdsförslag Ansvarig Åtgärdat

Landsvägsgatan
11-17

Döda grenar från ekar
som hänger ner över
vägen

Döda grenar ska kapas innan
sommaren.

Tekniska hjälper
Trafikverket

Klart!

Landsvägsgatan 9 Häck växer ut på
gångväg

Lapp läggs i fastighetsägarens
brevlåda.

Bygderåd? Kan bygderådet
följa upp?

Landsvägsgatan 9 Cykelväg tar plötsligt
slut

Undersöka om det går att byta
ut skylten till endast gångbana.

Tekniska Medgives ej av
trafikverket.

Landsvägsgatan 7 Träd skymmer skylt
till Fabriken

Lapp läggs i fastighetsägarens
brevlåda.

Bygderåd? Kan bygderådet
följa upp?

Infart till Fabriken Trottoarpratare för
hög och skymmer
sikten. Saknar
polistillstånd. Får max
vara 80 cm hög.

Förslag om att lämna in en
ansökan till Trafikverket om att
ha en permanent skylt på andra
sidan vägen mellan staket och
stängsel.

Fabriken

Strandvägen Vägen upplevs som
otrygg av
gångtrafikanter. Här
är egentligen bara
viss godstrafik tillåten
men många bilister
tar denna genväg.

Detta är en komplex situation
där framförallt trafikverket är
markägare och kommunen
därför inte har någon rådighet.
Trafikverket är inte villiga att
belysa sträckan.
Kommunen undersöker dock

Trafikverket,
kommunen, Fabriken



Vägen är mörk och
hastigheterna är
höga.

möjligheter att:
1. lägga ut mobila farthinder på
de två snuttar av vägen som ägs
av kommunen. - Väntar till efter
mätningen
2. mäta trafiken och
hastigheten. Under hösten
2021
3. laga det trasiga fartguppet -
Lagat

Trafikskylten vid infart till
Strandvägen behöver ändras
med korrekt info för godstrafik.
Detta är Fabrikens ansvar.

Hagagatan Buskar skymmer
stoppskylt.

Kommer att röjas innan
sommaren samtidigt som
“Telestationen”

Tekniska Klart



Multiplanen Lampor fungerar ej Behöver undersöka varför de
inte slås på kvällstid.

Fritid Kan bygderådet
följa upp?

Skaterampen vid
sporthallen

Rampen har nötts av
väder och vind och
behöver åtgärdas
eller rivas.

En ny skiva till rampen önskas,
av plyfa för utomhusbruk.

Bygderådet har blivit
beviljade Quickfixmedel
från kommunen för
inköp av material.
Arbetslaget kommer att
hjälpa till med
byggnationer.

Klart? Kan
bygderådet följa
upp?

Utanför
sporthallen

Vildvuxen sly Tekniska hjälper FKAB att ta
bort sly under sommaren

FKAB/Tekniska Klart

Skolgatan, vid
skolan

För höga hastigheter. Ersätta sönderkörda pollare vid
båda fartgupp.

Tekniska Kommer under
hösten 2021,
efter att båtarna
tagits upp. Anna
kollar och
återkommer.



Vid skolans
parkering

Rutten ek? Behöver eken tas ned eller vissa
grenar?

FKAB? Tekniska? En herborist har
uttalat sig om
eken och att
den inte utgör
någon fara.

Skolgatan 1 Grenverk skymmer
fartskylt

Informera fastighetsägare med
lapp i brevlåda.

Bygderåd? Kan bygderådet
följa upp?

Nyköpingsvägen Mörk och farlig väg
för skolbarn till
busshållplatsen på
Nyköpingsvägen.

Vad kan göras för att förbättra
säkerheten?

Den här frågan är redan
aktiv hos kommunens
samverkansforum
med Trafikverket.

Bussrutten har
lagts om så att
bussarna kör in i
samhället
istället.

Dessutom: Det kommer att byggas 2 chikaner vid infarterna till Sparreholm för att sänka hastigheterna och öka tryggheten under 2022.
Trafikverket har inte återkommit med tidplan. Tekniska fortsätter att ställa frågan.


