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Återkoppling från trygghetsvandring i Stallarholmen och 
Aborrberget 

Medverkande från Strängnäs kommun: Trygghetssamordnare Marita Andersson, 
nnn nnn, nnnn ,  

 
Synpunkter från vandringen i Stallarholmen med svar från Strängnäs 
kommun: 

 Behövs varningsskylt för cykelbana vid utfarten från Gula 
industrihuset, Anders E kontaktar ägarna. 
Separat kontakt tas. 
 

 Gatlyktor längs Brogatan, träd skymmer ljuset samt sly från 
Tillströms väg. 
Särskilda lappar ska tas fram för ändamålet och läggas i berördas 
brevlådor, då det rör sig om privatpersoner som behöver röja växtligheten 
på sin tomt. Utformning av lapparna tas fram gemensamt av TSK, 
Planenheten, Marita och kommunikation. 
 

 Slyröjning behövs med anledning av skymd sikt vid Brogränd. 
Kommunalt ansvar eller samma som ovan. 
 

 Båtuppläggningen, behövs bättre belysning och allmän 
uppsnyggning.  
TSK ansvarar.  
 

Trafikverket har kontaktats och ger följande svar på nedanstående 
frågor: 

Övergångsställe efter bron på ön vänster sida, behöver fasas av för att 
rullatorer ska kunna ta sig fram. 
Svar: Det kommer att ses över. 

Cykelbana/gångbana längs Brogatan, kan man måla linjer så att de 
separeras? 
Svar: Nej, det är för låga flöden för att det ska vara möjligt då gång. Och 
cykelbanan då måste breddas. 

Skylten som varnar för broöppning har ramlat ner. 
Svar: Åtgärdat. 

Behövs generellt fler skyltar om cykelbana. 
Svar: Man kan ansöka på Trafikverkets hemsida om fler skyltar.  
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Synpunkter från vandringen på Aborrberget med svar från Strängnäs 
kommun: 

 Positivt med belysning på bron. 
 

 Smal gång- och cykelbana på bron 
Det kommer inte att kunna åtgärdas då utrymmet är för smalt.  
 

 Belysning saknas vid övergångsställe närmast bron på 
Tosterösidan 
Detta kommer att åtgärdas.  
 

 Flera övergångsställen slutar i en gräsmatta 
Detta kommer att åtgärdas.  
 

 Förslag på en rondell vid 3-vägskorsningen mor Sundby 
Avvaktar nya detaljplanen. 
 

 Saknas en gatlykta vid återvinningen, den tidigare har flyttats.  
Den saknade lampan kommer snarast att ersättas med en ny. 
 

 Generellt önskas trafikhinder pga höga hastigheter 
Detta kommer att ses över. 
 

 Flodins väg, möjlighet att måla en cykelbana? 
Kommer att åtgärdas under våren. 
 

 Genomfart förbjuden efterlevs ej 
Vägen kommer att stängas av. 
 

 Överfart mot busshållplats vid Enköpingsvägen 
Överfarten kommer att ses över. 
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Trygghetsvandringar med seniorer i Strängnäs och Åker styckebruk 

 

Två av fyra planerade trygghetsvandringar har nu genomförts. Initiativet har 
kommit från seniorrådet i Strängnäs kommun. 

Tillsammans har vi kunnat konstatera att det finns förbättringsbehov. Det har 
bland annat handlat om underhåll av trottoarer, gångvägar, gatubelysning och 
framkomlighetsproblem för t ex rullatorer och rullstolar på vissa platser. 

Polisen uppmärksammades på vägsträckor där bilister frekvent kör för fort och 
att cyklister ofta kör på gångbanor. 

Vi kommer nu att följa upp synpunkterna och åtgärda det som är möjligt. 

 

 
 
 
 
 

 

 


