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2016-09-13

Anteckningar från uppföljning av trygghetsvandring i Årby den 6 sep
2016.
Närvarande: Sara Duvelid och Johan Örn planavd, Linda Nilsson
gatuavdelningen, Jonas Grek Park och naturavd, Pia Helgstrand och Helene
Lindberg Kommunfastigheter, Linda Johnsson ung fritid, Niclas Fagerström
Klara fastigheter, Göran Hansson, Lasse Liberg, Maire Karlsson och Asio
Fontana Årby 4, Louis Faye och Maria Chergui Årbyföreningen, Jokke
Karlsson och Bengan Hegg Nattvandrarna ÅRby – Årby LH, Fredrik
Dellkrantz, Aram Kevorkov, Anette Autio, och John Bekric Dcarnegie,
Mimmi Sandberg Årbyskolan, Michaela Jonsson praktikant Trygga
Eskilstuna, Thomas Bergqvist kommunpolis, Helena A Tsiamanis
kommunledningskontoret/stadsdelsutveckling.
Helena och Thomas gick igenom anteckningarna från trygghetsvandringen
som genomfördes 1 december 2015.
Det mesta har eller kommer att åtgärdats. Det kom till några kompletteringar.
Återkoppling och kompletteringar står med rött.
Inbjudna var även representanter från kommunens planavdelning som
berättade om planerna för ”Årby Norr”. De har bjudit in boende för dialog
till den 20 oktober.

Plats
Gången
från
parkeringe
n till Årby
M lokalen
och
biblioteket
Staket vid
vändzoon
vid
Postadress

Besöksadress

Problem
Hål i
asfaltens

Ev. åtgärd
Laga

Ansvar
Klara
fastigheter

Skymmer

Kommer
att tas bort

Klara
fastigheter

Telefon, växel

Fax

Mobiltelefon

016-710 10 00

073 - 950 67 70

E-post

Webbplats

eva.carlsson4@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Pizzerian
Fasaden
vid Netto
och vid
pizzerian

Postadress

Mörkt efter
stängning
samt ojämt
underlag

Att ha
upplyst
samt
jämna till
asfalten

Infarten
till garaget
bredvid
Pizzerian
m fl
Vid gaveln
av
Årbygatan
3? (där
Netto m fl)
Platsen där
miljöhuset
står. (ett
nytt är på
väg)

Mörkt då
belysningen
är trasig

Laga
belysninge
n

Klara
fastigheter
Utjämning av
asfalten är ej
klar men ska
åtgärdas
Klara
fastigheter
Åtgärdats!

Mörkt och
hål i asfalten

Bättre
belysning
och laga
asfalten

Klara
fastigheter
Ska åtgärda
detta

Marken
sjunker här
och det blir
vattenansam
lingar som
upplevs som
otrevligt

Klara
fastigheter samt
gatuavdelningen
Miljöplats fixad
Asfalt kommer
inte att åtgärdas
av
gatuavdelningen
inom den
närmaste tiden.

Tunneln

Plattorna
blir oerhört
hala här.
Detta har
tagits upp i
de 2 tidigare
vandringarn
a men har ej
åtgärdats
ännu.
Mörkt på
ena sidan av
tunneln då
det sitter
gamla
lampor kvar.

Det är
svårt att
åtgärda då
marken rör
sig.
Önskemål
finns ändå
att de som
”äger”
platsen ser
över om
och vad
som kan
göras
Plattorna
bör bytas
ut.

Besöksadress

Telefon, växel

Gatuenhete
n
informerar
om att ny
belysning
har satts
upp på ena
sidan i
Fax

016-710 10 00

Gatuavdelninge
n
Plattorna
kommer att tas
bort för att sen
lägga asfalt i
höst.
Belysningen är
bytt!

Trafikverket
Mobiltelefon

073 - 950 67 70

E-post

Webbplats

eva.carlsson4@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se
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Innan
tunneln

Stora Årby
parkeringe
n

Det är mörkt
och mycket
på grund av
den brand
(av en
moped) som
skedde i
somras då
taket är täckt
med ”sot”.

tunneln
och ny
armatur
planeras
att bytas ut
i
resterande
delen i
början av
nästa år.

Det finns
trasiga
räcken.
Det upplevs
som mörkt
då man
kommer från
tunneln mot
Årbysidan

TA bort!

Mycket
skadegörelse
sker här
samt hot
mot Q-parks
personal.
Många
parkerar
också
olovligt vid
irdottsplatse
n.

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Belysa upp
så det inte
upplevs
som mörkt
då man
kommer
från
tunneln,
som är
ljus.
Belysning
har bytts
här men
fanns
andra
förslag på
att få till
ökad
närvaro.
Kanske
tom
inhängnad
och med
personal.
Att göra
parkeringe
n mer
attraktiv
för boende
och andra
att ställa
Fax

016-710 10 00

ansvarar för
underhåll av
väggarna inne i
tunneln.
Kommunen
ansvarar för
belysning och
marken inne i
tunneln.
Taket är ej
rengjort och ej
målat. Trygga
Eskilstuna
kollar detta.
Gatuavdelninge
n
Räcken ska
lagas i höst.
Gatuavdelninge
n
Belysningen har
bytts ut både i
och i anslutning
till tunneln.
Fler
fastighetsägare
äger platsen och
man behöver
komma överens.
Det pratades om
en ökad
samverkan
mellan Q-park
och
fastighetsägare,
att exempelvis
nå ut med
information till
boende.
Inget har hänt
här!
Q-park ansvarar
för belysning.
Tomas
Mobiltelefon

073 - 950 67 70

E-post

Webbplats

eva.carlsson4@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se
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Postadress

sina bilar
och kanske
också
husvagnar
m m. Man
pratade
också om
att
möjliggöra
byggnation
för fler
garage.
Ordna
lyktstolpar/
belysning.

Angörings
vägen?

Mörkt halva
vägen då det
inte finns
några
lyktstolpar

Hörnet
Årbygatan
23

Vattenansa
mlingar

Kolla upp
problemati
ken

Utanför
husen?

Bråte ligger
och skräpar

Stigen rakt
igenom
innergårde
n

Mörkt.
Mycket
buskage och
trasig lampa
vid
buskaget.

Sopstorteri
ngsstadion
bör
komma
till!
Göra det
ljusare.
Kommune
n planerar
redan
under
vintern att
se över
området,
genom att
ta ner
buskage
och se över
belysninge

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00

kontaktar Qpark om
säkerhet och
vikt av
belysning.
Parkeringsförbu
d kommer att
införas snarast
vid gatan längs
med Årby IP
Graflund
Många ansvarig
här – förslag att
Carnegie och
Gatuavdelninge
n träffas och
diskuterar detta!
Dcarnegie och
gatuavdelning
Åtgärdats
genom att
miljöhus ska
byggas, då
åtgärdas det
genom detta
Dcarnegie

Gatu/parkavdel
ningen.

Mobiltelefon

073 - 950 67 70

E-post

Webbplats

eva.carlsson4@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se
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Spontanidr
ottsplatsen

Belysningen
där

Infarten
vid
Årygatan 5

Postadress

Besöksadress

Flertalet
bilar kör in
här för att ta
en ”genväg”
mot
Torshälla.

Telefon, växel

n
Ta reda på
hur
belysninge
n styrs, när
den tänds
och släcks

Att försöka
se till så
det går att
förhindra
att bilar
åker in här.

Fax

016-710 10 00

Trygga
Eskilstuna
kollar upp med
kultur och fritid.
Tänds när det
blir mörkt och
kommer att vara
tänt när det är
mörkt efter
önskemål från
mötet.
Stadsbyggnad
trafikavdelning.
Trafikverket är
väghållare på
Mälarvägen
Hastigheten har
sänkts här

Mobiltelefon

073 - 950 67 70

E-post

Webbplats

eva.carlsson4@eskilstuna.se

www.eskilstuna.se

