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Trygghetsvandring i Flyinge  
 

Datum för genomförande: 16 maj 2018  

Tid: 17:00-19:00  

 
Medverkande  
Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Kommunledningskontoret, Polisen, Räddningstjänst Syd, medborgare 

 

 

Syfte  
Eslövs kommun ska vara en trygg och attraktiv boendekommun. Som ett led i 

arbetet för att uppnå detta genomför Eslövs kommun trygghetsvandringar i 

olika delar av kommunen. Syftet med vandringarna är i huvudsak att 

tillsammans göra iakttagelser och förbättra platser som känns otrygga.  

 
Inledning  

Trygghetsvandringen inleddes med samling på Pax Brygghus. 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson hälsar välkomna och 

inleder Trygghetsvandringen. Fokus för kvällen är långsiktig utveckling och 

trygghet i Flyinge. 

 
 
Generella kommentarer/förbättringsområden  
Flyinge är ett samhälle som uppfattas förhållandevis tryggt. Brist på lekplatser 

för barn och saker för ungdomar att göra. Stolthet över ”medaljgatan” 

Blomstervägen. Här bor och har bott medaljörer i OS och VM i brottning, 

cykling, hästsport. Det upplevs som positivt med hastighetsskyltar vid 

Holmbyvägen.  

 
Vandring i byn  
1.  Ulfsväg (mellan Stuterivägen och Runstensvägen) och Runstensvägen 
Belysning dålig eller ingen. Lamparmaturer även sönder. Grönska hänger över 

vägen. Fastighetsägare klipper inte häckar eller buskar. 

 

Kommunen ser över grönskan och lägger vid behov informationslapp i lådan 

till de boende vid gång-cykelvägen om hur de ska klippa in sin vegetation. 
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Ej fungerande belysning kan anmälas till kommunen via appen ”Felanmälan 

Eslovs kommun” eller genom kommunens hemsida:  

 

http://www.eslov.se/trafikoffentligplats/trafikochgator/belysning.21677.html 

 

2. Parkvägen 
Grönska hänger över vägen. Fastighetsägare klipper inte grönska, behöver 

rensas. Scoutgården vid gamla järnvägsstationen används men kan man göra 

något mer? Det finns eldplatser. Skolan går gärna hit med eleverna. Ägs av 

stiftelsen Flyinge ungdomsgård. 

 

Eftersom det är privatägda fastigheter så är det upp till vägföreningen att ha 

dialog med de som inte klipper grönska.  

 

3. Lärkvägen 

Fastighetsägare på högersida har byggmaterial som ligger på gränsen till gatan. 

Byggmaterialet har legat här länge. Belysningen är dålig eller icke existerande.  

 

Ej fungerande belysning kan anmälas till kommunen via appen ”Felanmälan 

Eslovs kommun” eller genom kommunens hemsida:  

 

http://www.eslov.se/trafikoffentligplats/trafikochgator/belysning.21677.html  

 

 

4. Promenaden från Roslövsvägen till skolan  
Uppfattas som mörk om kvällar, även vintertid dagtid. Dålig belysning. Skog 

på båda sidor, tät vegetation som behöver gallras och hållas efter bättre. Ån på 

höger sida behöver rensas upp.  Nedkörd gång-cykelbom noteras.  

 

Vegetationen tillhör fastighetsägarna. Kommunen ser över gång-cykelbommen.  

 

5. Skolan 
Det finns ett kärr vid skolan där det periodvis står vatten. Skolanspersonal 

behöver hålla efter eleverna. Barnen fastnar i geggan när där är vatten. Förslag 

på ett staket runt.  

 

Uteförskolan skall flytta till skolans område där nya barracker kommer sättas 

upp. Oro för att det blir trångt. Brahehälsan håller till på skolan. Önskemål att 

Brahehälsan stannar i Flyinge men hittar andra lokaler så skolan som är 

trångbodda kan använda de lokalerna.  

 

Vid Rödahuset vid boulebanan (norr om skolan) finns önskemål ett utegym. 

Boulebanan används mycket.  

 

http://www.eslov.se/trafikoffentligplats/trafikochgator/belysning.21677.html
http://www.eslov.se/trafikoffentligplats/trafikochgator/belysning.21677.html
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Skyltarna runt skolan är i dåligt skick, likaså träfasade på parkeringen och 

vägen är hålig.  

 

Serviceförvaltningen ser över skyltar samt träpaneler på parkeringen under 

sommarlovet. Asfalten på vägen runt parkeringen kommer inte att åtgärdas i 

nuläget. 

 

6. Gångväg mellan Pilevägen och promenaden 
Trevlig päronallé. Lägenheter båda sidor. Tryck efter lägenheter i Flyinge både 

hyres- och bostadsrätt. Önskemål att det byggs fler lägenheter. 

 

7. Silosbyggnaden på Björkvägen 

Är ett tillhåll för ungdomar. Inte säker plats. Oro för att det skall hända något. 

Privat ägd. 

 

Ägaren är informerad. Luckorna ska åtgärdas.  

 

8. Lekplatsen vid Körsbärsvägen 

Behöver rustas upp och skötas bättre. Dålig belysning, undermålig kvalitet, 

trasiga föremål.  

 

Kommunen kommer att fyllas på med bakbar sand, fallunderlaget ska luckras 

upp, hänvisningsskylt ska upp som visar viktig information gällande lekplatsen. 

Den trasiga kudden ska bytas ut. Alla fel enligt säkerhetsbesiktning kommer att 

åtgärdas under året. 

9. Rondellen Roslövsvägen Gårdstånga och Holbyvägen.  
Upplevs som otydlig. Oro för att det ska hända en olycka.  

 
10. Övergångställe Holmbyvägen och Solsickevägen  

Bristande tillgänglighet då man behöver passera ett gräsområde för att komma 

över.  

 

Kommunen noterar detta men har i dagsläget ingen åtgärd planerad. 

 


