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Återkoppling från trygghetsvandring i Ekviken och Läggesta 
den 30 september 2019 

Medverkande från Strängnäs kommun: Trygghetssamordnare Marita Andersson, 
Göran Swensson och Emil Gutebring från teknik- och servicekontoret. 

 
Synpunkter från vandringen med svar från Strängnäs kommun: 

 Halkskydd saknas delvis i trapporna upp till perrongerna. 
Fixat. 
 

 Dålig belysning på parkeringen. 
Vi tolkar det som att det gäller framförallt grusparkeringen, den nedre 
närmast Mariefred, och den ingår i en större plan. Den handlar om 
möjligheter att asfaltera ytan och hur man kan göra förbättringar på ett 
större plan. Alltså ingen belysning i nuläget. 
 

 Svårt att ta sig ner från perrongen, om man kommer från 
Eskilstunahållet, och har rullstol eller rullator, när hissen inte 
funkar. Smal och brant stig. 
Hissen ska ju funka men om det skulle hända att den inte gör det, och det 
inte finns någon som kan hjälpa till, hänvisar vi till andra sidan mot 
smalspårvägen och återvinningscentralen. 
 

 Dörren till perrongen, mot Eskilstunahållet, går inte igen. 
Anmält till fastighetsbolaget SFAB. 
 

 Saknas belysning från perrongen (mot återvinningen) samt 
mycket sly långs vägen. 
Sly har röjt men ska fortsätta röjas. Vi har undersökt möjligheterna att 
ordna med belysning och föreslagit för Trafikverket som äger marken hur 
vi skulle kunna ordna med detta. Trafikverket har sagt nej till förslaget. 
 

 En lampa ovanför gamla stationen är trasig. 
Anmält till underleverantören Bogfeldts. Tips! Detta kan alla göra på 
strangnas.se/felanmalan 
 

 Båtiläggningen - mycket trafik genom villaområdet som kör för 
fort. Dåligt med parkering. Saknas stege vid rampen. 
Just nu är det ett särskilt läge efter det pågår ett större byggprojekt så vi 
önskar återkomma och se över trafiksituationen och parkeringar igen när 
detta är klart. Planen är att det ska vara klart under mars 2020. Så länge 
sätter vi upp en skylt om parkeringar på platsen. 
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Om bryggan är det med stor sannolikhet möjligt att flytta en stege från 
Strängnäs till den här platsen istället där behovet verkar vara större. 
 

 Anslutning cykelbana Brostuguvägen / Skallavägen 
En del av bostadsbygget som ska vara klart under mars 2020. Vi ska titta 
på hur detta ser ut i planen och verka för att det säkerställs. 
 

 Trafikspegel önskas vid Brostuguvägen – Ubåten 
Det är tillåtet och upp till vägsamfälligheten att göra detta om man önskar 
det.  
 

 Trafiksituationen vid förskolan och busshållplatsen. Kan man 
låsa grinden så inte människor genar över busshållplatsen?  
Förslaget är att sätta upp en skylt som lyder ”Endast personal” på grinden. 

 


