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Minnesanteckningar Sparreholm 2015-11-05 i Garaget, kl.18.00 
 
Närvarande: Magnus Svensson, Jenny Hammarlund, Nils Holman, Krister Karlsson, Uno 
Gustavsson, Monica Andersson, Nalle Remnelius, Ingemar Mattsson, Carla Svensson, Sten 
Elofson, Karin Lidström. 
 
Magnus inleder med matprat och baguetter a´la Garaget.  

 
Krister Karlsson går igenom föregående minnesanteckningar. Det är mottagaren av detta 
mails uppgift att sprida det vidare i nätverken av bygderåd. Krister informerar om att vissa 
frågor blivit utbrutna i t.ex. skyltgrupp, fiber m.m.  
Ang. kommunens ÖP så informerar Carla om att medborgardialog i olika fasen kommer i 
projektet, slutfört 2018.  
Kommunens integrationsstrateg har slutat.  

 
Nätverkets roll och status är aktuellt. Inte minst mot bakgrunden av låg närvaro! 9 aktuella 
”orter” där 5 orter är representerade idag. Krister informerar att visionen har varit att 
inspireras av varandra, kontakt med kommun och politiker. Kan exempel på vad som gjorts 
av nätverken av bygderåd lyftas fram? Konkreta exempel efterfrågas. Lyktuppsläpp, skötsel 
av badplatser. Även nästa år ska lyktuppsläpp ske. Skyltgruppen är en positiv del som 
uppkommit.  
Monica lyfter frågan om nätverkets roll och syfte. Monica efterfrågar en tidig dialog med 
politiken. Politiken bör vara delaktig i dagordningen. När inbjudan går ut ska dagordningen 
vara med och politiken få chansen att lägga till saker på dagordningen. T.ex. en punkt på 
dagordningen. En ordf. eller kommuntjänsteman skulle bjudas in till varje möte för att 
informera om aktuella frågor.  
Magnus pratar om fördelar och nackdelar med ett formellt kommunbygderåd.  
Nils lyfter frågan om tomter i kommunen. Nätverkets bygderåd kunde trycka på politiken.  
En lista ska skapas för viktiga punkter innan dagens möte är avslutat.  
 
Krister lyfter frågan om kommunbygderåd. Är det aktuellt för oss att skapa detta? Ett förslag 
att försöka marknadsföra nätverket av bygderåd kommer upp. Kan ett namnbyte vara 
aktuellt? Påtryckare och idéskapare, vision? Finns liknande nätverk på andra ställen i 
Sverige? Kan vi få input från andra nätverk?  
Carla lägger till att hur nätverket är organiserat är viktigt, vilka personer är med och driver 
rätt frågor? Goda exempel finns från t.ex. Nyköping. Där finns ett kommunbygderåd som en 
förening, utan medlemsavgift. Föreningar kan vara med och arbeta tillsammans.  
 
Dagordningen ska förbättras och den ska skickas ut tidigt.  
 
 
 
Nätverkskonferens 2016 
En tanke finns att samla nätverket, kommunpolitiker och andra intressenter för att komma 
vidare i vårt arbete. Hur ska nätverket byggas vidare?  
Carla informerar att tankar finns att samla intressenter i kommunen från arbetsgruppen på 
tjänstemannasidan till en dialogdag. Tidsperspektiv maj 2016.  
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Nätverket behöver ha en viktig roll och veta var vi står innan mötet. Kan någon bjudas in från 
Nyköping för att informera oss i nätverket?  
 
 
Leader Södermanland 
Möte i Skebokvarn med Leader Sörmland den 25/11. KL.18.00 
Det är viktigt att alla som kan försöker bjuds in till mötet! 
 
Kommuninfo 
Översiktsplan på gång. Arbete med nämnplaner och budget igång. Under 2016 kommer 
sopsortering komma igång i kommunen. Migrationsläget i kommunen/Sverige.  
 
Ortsutveckling o fiberläget 
Ortsutveckling: stormöten avklarade på olika orter. Finns personer att fånga upp från 
Mellösa och Flen till oss i nätverket? Carla tar med sig frågan till grupperna. Inga fler 
stormöten inplanerade i år.  
Fiber: Problem finns i tätorter med Telias gränser. Fiberföreningarna rullar på. Bidragen från 
länsstyrelsen har blivit försenade. Bettna behöver en lösning.  
 
Laget runt: 
Lokaler/bostäder efterfrågas i kommunen. Sparreholms bygderåd håller på att skaffa sig 
medlemmar. 100kr per år.  
 
 
Övriga frågor:  
Datum för lyktsläpp 3 januari kl.18.00. Carla hör av sig när lyktorna finns att hämta hos 
kommunen. 
Allmänna arvsfonden kommer till Lokomotivet i Eskilstuna och informerar om bidrag 1/12 
kl.15.30 och 18.00. Info ligger på kommunens hemsida.   
 
Nästa möte: 
Vadsbro, föreningsgården, 18.00-20.00, torsdag 11/2 2016.  
 
Förslag till punkter på dagordning att ta upp:  
Bjuda in Jaqueline Hellsten från Nyköpings kommunbygderåd. Ansvarig: Carla 
Byggnation 
Byggnation industri/näringsverksamhet 
Marknadsföring utåt och inåt! 
Äldreomsorg 
Skola 
Arbetstillfällen 
Skyltar, fiber och ortsutveckling 
Mer förslag mailas till Krister snarast! 
 
Tack till Garaget och Magnus för Kaffe och macka 
Mötet avslutades 20:12 av Krister Karlsson 


