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Mariefred 14 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: 

Bakom Mariefredsskolan matsal behövs flera lyktor och buskagen behöver 
röjas. 
Svar: Det kommunala fastighetsbolaget SFAB har ansvar för skolornas område. 
Detta har fixats. 
 
Det behövs mer ljus på gångvägen mellan Mariefredsskolan och Nyponvägen. 
Svar: Ny stolpe är på plats.  
  
Övergångsställe saknas utanför Nypongården.  
Svar: Målning av övergångsställe beställd. Kommer till våren.  
 
Förbättra målningen övergångsställe vid Hammarvägen och Nyponvägen och 
det behövs ett till övergångsställe vid cykelvägen. 
Svar: Målning av övergångsställe beställd. Kommer till våren 
 
Cykelbanan längs med Stallarholmsvägen. Bra med låga lysen men de lyser 
bara rätt ner i backen. Olika åsikter om vad som är bäst. 
Svar: Lamptypen är ett krav från Statens Fastighetsverk som vill hålla ihop sitt 
område ur ett historiskt perspektiv. 
 
Övergångsstället mellan cykelbanorna är väldigt nära korsningen 
Stallarholmsvägen och Kärnbogatan. Kommer det att ändras? När nya 
området är färdigt? 
Svar: Det är Trafikverkets väg. Det är inget övergångsställe på platsen idag, men 
det sagt att det ska målas ett övergångsställe när området är mer färdigt. 
(Området trafikeras under byggtiden av mycket tung trafik.) 
 
Dålig belysning vid Wordclass? Går det att göra något? Kommunens mark? 
Svar: Det är en privat vägförening som äger den så då får man ta kontakt med 
dem. 
 
Uppför backen vid gamla Grafikens är det dåligt upplyst. 
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Svar: Statens Fastighetsverk har fixat belysningen på platsen. 
 
Cykelbanan och övergången vid korsningen Stallarholmsvägen och Storgatan. 
En farlig överfart från slottsidan mot gärdet. Det saknas ett övergångsställe. 
Svar: Platsen har byggts om med större refuger och fler skyltar för större 
säkerhet. 
 
Mörkt i Lottenlund på slottets mark. 
Svar: Statens Fastighetsverk har jobbat med en plan för belysning i området som 
är beslutad utanför kommunens kontroll. 
 
Mörkt mellan Mariefreds fritidsgård och skolans idrottshall. 
Svar: Det är det kommunala fastighetsbolaget SFAB som har ansvar för den 
platsen. SFAB har vart på platsen och konstaterat att belysningen är gammal och 
kommer att bytas ut. 
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