
Sammanställning av resultatet från 
trygghetsvandringen i Löberöd  
 

Tack för er medverkan!  

Med hjälp av era synpunkter arbetar kommunen vidare med olika åtgärder för att 
förbättra tryggheten i Löberöd. 

Syftet med trygghetsvandringar är att identifiera och åtgärda brister i den fysiska 
miljön vid så väl befintliga miljöer som vid ombyggnation. Den digitala 
trygghetsvandringen resulterade i 62 stycken inskickade synpunkter. Några få 
synpunkter har placerats utanför det område som utgjorde trygghetsvandringen, 
dessa kommer beaktas i den mån det är möjligt.  

- Dålig belysning 
- Klotter 
- Skadegörelse 
- Skräpig plats 
- Skymmande växlighet 
- Trafikrelaterat 
- Övrigt 
- Otrygg plats 

  

 

Kartan visar det område som utgjorde trygghetsvandringen i Löberöd samt var det har 
inkommit synpunkter 

De olika färgerna på kartan symboliserar 
olika typer av inrapporterade synpunkter. De 
flesta synpunkterna berörde trafiksituationen 
runt Ölyckeskolan. Eslövs kommun har gått 
igenom alla och tagit fram en åtgärdsplan. De 
åtgärder som tas fram med både interna men 
också externa aktörer kan ta olika lång tid att 
genomföra. Vissa processer och förändringar 
tar långt tid men det är Eslövs kommuns 
förhoppning att förbättra de platser där 
synpunkter inkommit. 
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Sammanfattning av åtgärdsplan 
Nedan följer en sammanfattning av åtgärdsplanen där de vanligaste synpunkterna 
berörs. Observera att detta inte är en beskrivning av samtliga inkomna synpunkter 
eller samtliga planerade åtgärder.  

Trafiksituationen runt Ölyckeskolan 
Många av de synpunkter som inkommit berör trafiksituationen i anslutning till 
Ölyckeskolan 

Den första delen av Skolgatan från Hörbyvägen in mot skolan kommer byggas om 
under sommaren för att öka trafiksäkerheten. Vägen kommer smalnas av och 
kompletteras med en gång och cykelbana. Därefter kommer kommunen se över om 
även den resterande delen av Skolgatan ska byggas om och ifall man då ska sätta in 
någon form av ytterligare hinder som försvårar fortkörning.  För att minska trafiken 
längs Skolgatan kommer parkeringen utanför Löberöds Ifs lokal nordväst om 
Ölyckeskolan förbättras med tydligare skyltning och markering. Kommun kommer 
även se över möjligheten att omlokalisera av och påstigningsplatsen för skolbussen 
för att på så sätt minska trafiken på Skolgatan ytterligare. Även Åkervägen 
kommer att byggas om för att förbättra trafiksäkerheten och minska buskörningar 
på skolområdet. Vid ombyggnaden av Åkervägen kommer det även att byggas 
planteringar för att kunna ta hand om dagvatten vid skyfall. Åkervägen kommer att 
byggas om under sommaren/hösten 2022.   

Det har även inkommit en del synpunkter som berör att epatraktorer buskör på 
fotbollsplanerna. Kommunen kommer därför se över möjligheten att försvåra för 
epatraktorer att ta sig in på området.   

Idrottshallens fasad i dåligt skick.  
Underhållsbehovet på idrottshallen kommer utredas.  

Trafiksituationen vid Hörbyvägen 
Det har inkommit synpunkter som berörde trafiksituationen längs Hörbyvägen, 
framförallt att man önskar fler övergångsställen.  

I och med att Hörbyvägen är en statlig väg så har kommunen ingen direkt rådighet 
över dess utformning. Eslövs kommun kommer dock förmedla synpunkterna vidare 
till trafikverket.  

Det som även har framkommit är att epatraktorer genar på cykelbanan från 
förskolan upp mot Hörbyvägen/Smedjegatan. Gång- och cykelvägarna kommer att 
ses över och eventuellt kompletteras med något hinder.   

Nedskräpning 
Ett fåtal synpunkter har inkommit om nedskräpning i anslutning till skolområdet. 
Skolledningen är informerad och arbetar aktivt med eleverna för att minska 
nedskräpningen. Bland annat kommer det organiseras skräpplockardagar,  

Personer klättrar på taket på idrottshallen 
Kommunen kommer se över möjligheten att försvåra för obehöriga att ta sig upp på 
taket.  



Skymmande växtlighet 
De områden som pekats ut med skymmande växtlighet kommer att ses över och i 
den mån det bedöms aktuellt kommer den skymmande växtligheten att åtgärdas.  

Undermålig belysning 
De områden som pekats ut med bristfällig belysning kommer att ses över och i den 
mån det är aktuellt kommer belysningen att åtgärdas.  

Trafikproblem utanför ICA vid torget.  
Det har framförts synpunkter på att skyltningen utanför ICA är otydlig samt att 
vägen är för smal och att bilar parkerar felaktigt i anslutning till butiken. 
Synpunkterna berör en plats som är utanför trygghetsvandringens område. 
Skyltningen kommer ses över, övriga synpunkter kommer inte hanteras i dagsläget.  
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