
Minnesanteckningar Arbetsgruppsmöte 20 maj 2013 kl 18.00  
Offentlig fysisk miljö – Ortsutveckling Skebokvarn 

Närvarande: 8 ortsbor samt Karin Tibbelin, tjänsteman från Flen kommun 

Underteman – projekt gruppen tänker sig arbeta med (första prio har teman markerade i fel stil) 

1. Flytta lekplatsen, anlägga grillplats och dra fram gång- och cykelväg till ån 
2. Röja sly längs vägen, rensa runt kanalen 
3. Anordna vindskydd och grillplats vid fotbollsplanen 
4. Välkomst skyllt – Skebokvarn 
5. Muddra kanalen, för att minska riskerna för att båtar går sönder 
6. Sittplats och trädplantering längs vägen 
7. Minigolfbana - Kanotcentrum 

Beskrivning av underteman, vad behöver göras? 
1. Flytta lekplatsen  

1.1. Kontakt tas med markägarna för att möjliggöra att plats iordningställs.  
1.2. Fastställa placering och utformning av lekparken och grillplatsen.  
1.3. Hur lång kan gång- och cykelbanan tänkas bli? (Behövs för att kunna beräkna vilka kostnader 

som behöver finansieras, om pengar inte finns hos kommunen.)  
1.4. Vart kan pengar sökas? Vem söker? (Kvick-fix pengar söks hos kommunen.)  
1.5. När tänker vi oss arbetet kan genomföras? 

 

2. Röja sly 
2.1. Kontakt tas med markägarna om tillstånd att röja på privat mark. 
2.2. Kontakt tas med kommunen ang vad som gäller på kommunens mark. (Karin talar med sina 

kollegor och återkommer) 
2.3. Bortforsling av röjd sly – möjligen att kommunen kan bistå. (Karin kollar) 
2.4. När tänker vi oss arbetet kan genomföras? 

 

3. Vid fotbollsplanen 
3.1. Likt för lekplatsen, fastställa placering och utformning av vindskydden samt grillplatsen. 
3.2. För vindskydden kan bygglov behövas? (beror lite på deras utformning/utseende) 
3.3. Vart kan pengar sökas? Vem söker? (Kvick-fix pengar söks hos kommunen.)  

 

4. Välkomst skyllt 
4.1. Länsstyrelsen och Trafikverket beslutar om tillstånd att sätta upp skyltar. Ansökan görs till 

dom, ej kommunen. Bäst är troligen att samarbeta med byggderåden om ansökan, då det 
varit svårt att få till nya skyltar för andra orter i kommen.  

4.2. Kostnad? 



 

5. Muddra kanalen 
5.1. Vem har ansvaret? Kommunen hyr ut båtplatser, kan de göra något? (Karin återkommer) 
5.2. Kostnad? 

 

6. Sittplats och trädplantering 
6.1. Kontakt behöver tas med kommunen och Trafikverket om möjligheterna. 
6.2. Kostnad för bänk och träd? 
6.3. Tillstånd? 

 

7. Minigolfbana (Kanotcentra) 
7.1. Tipsa kanotcentra angående att kontakta Magnus Niklasson projektledare för vägbygget 

Malmköping om att kunna få schaktmassor.  

 

Annat som diskuterats på mötet: 

• Hur söks Kvick-fix pengar? (Karin återkommer) 
• Svanön – vem ansvarar? (Karin undersöker om hon kan få fram uppgifter) 
• Övergångstället – varför är det borttaget? 
• Till TRAFIKGRUPPEN – önskar gruppen vidarebefordra frågan om hastighetsdämpande 

åtgärder för att förbättra säkerheten.  


