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Strängnäs 22 oktober 2020 
 

Vandringen utgick från fritidsgården och planerades tillsammans med 
ungdomarna som var med. Från kommunen fanns flera tjänstepersoner från 
ansvariga kontor med tillsammans med fritidsledare och Team ungdom. 
Dessutom var polisen och ordningsvakter med under promenaden och mötet 
efteråt. 

 

Här kommer synpunkterna som kom upp och svar på dem: 

Gångvägen bakom Multeum mellan Multeum och Burges blommor är mörk.  
Svar: Svårt att dra el där. Det finns en nygjord (hösten 2020) gång- och cykelväg 
på andra sidan Multeum. 

 
Dålig belysning på lekplatsen Piratparken bakom Multeum.  
Svar: Ny belysning är beställd och kommer under våren 2021.  
 
Trasiga lampor vid vattnet i Västerviken och Visholmen.  
Svar: Ett arbete med elkablarna är nu gjort och de ska vara lagade under vintern.  
Strängnäs kommun vill gärna att den som ser en trasig gatlykta att göra en 
felanmälan på kommunens webbplats www.strangnas.se/felanmalan 
 
Lampor trasiga utanför Handelsbanken.  
Svar: Fixat. 
 
Önskas bänkar vid busshållplatsen Eskilstunavägen 9. 
Svar: Svårt att ordna på ett säkert sätt eftersom det är en cykelbana där, men vi 
kan titta på om det går att hitta en säker lösning. 
 
Trafikkaos utanför Paulinska skolan på morgnarna.  
Svar: Det finns ytor på Bondegatan och mellan Vasaskolan och Paulinska skolan 
där det är tänkt att man ska kunna släppa av elever. Kommunen vill uppmana till 
mer cykling och promenad och satsar på cykelbanor. 
 
Kanske behövs en hastighetsskylt vid Paulinska skolan?  
Svar: Finns vid alla infarter till centrum där det står att man ska köra i max 30 
kilometer i timmen. 
 
Skateplazans strålkastare funkar inte.  
Svar: Fixat. 
 
Resecentrum upplevs obehagligt. Många som hänger utanför.  

http://www.strangnas.se/felanmalan
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Svar: Kommun och polis samverkar för ett tryggare centrum och har satt in 
resurser som till exempel fältare, Team ungdom och ordningsvakter. 
 
Korsningen Trädgårdsgatan och Järnvägsgatan upplevs otrygg. 
Svar: Kommun och polis samverkar för ett tryggare centrum och har satt in 
resurser som till exempel fältare, Team ungdom och ordningsvakter. 
 
Mörkt på Olivehällsvägen vid Vasavallens parkering och uppåt. 
Svar: Belysningen sitter på motsatt sida från cykelbanan och det kan då upplevas 
som mörkt. Lamporna kommer att bytas ut längre fram enligt en plan för hållbar 
belysning i kommunen. Vasavallens parkering har förbättrats med lampor. 
 
Mörkt bakom Kings pizzeria och Olivehällskyrkan. 
Svar: Det är fixat. 
 
Belysning på Vasavallen kunde vara tänd längre på kvällarna. 
Svar: Det är tänt på konstgräsplanen till klockan 21, friidrottsplanen till klockan 
20 och vid pulkabacken finns gatubelysning och dessutom en lampa på 
granntomten. Tiderna går att diskutera utifrån ett större gemensamt behov. 
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