
Ortsutveckling Skebokvarn 

Stormöte 2 september 2013 

Kl. 19-21 i Bygdegården 

Minnesanteckningar 

23  Skebokvarnsbor  kom  /ll  kvällens  stormöte,  som  sy6ade  /ll  a8  gå  vidare  i  arbetet  med  a8  ta  fram  
en  vision  för  Skebokvarn  2019  och  en  handlingsplan.  

Välkommen  
Karina  Krogh,  Flens  kommun,  hälsade  välkommen  och  presenterade  kvällens  program.  

Kvällen  började  med  e8  extrainslag  där  Skebokvarnsbo  Charlo8e  Sommarin  frågade  mötet  om  det  
finns  intresse  för  a8  bilda  en  grupp  med  barnperspek/v.  Charlo8e  hade  tyvärr  inte  möjlighet  a8  
stanna  kvar  på  mötet,  men  kan  nås  via  charlo8e.sommarin@gmail.com        

Hur kom vi hit? 
Karina  Krogh  presenterar  Färdplan  Flen  ,  visionen  Flen  2019  och  om  ortsutvecklingsarbetet.  Mer  om  
de8a  finns  på  kommunens  hemsida  www.flen.se.    

Målet  med  ortsutveckling  är  a8  ta  fram  en  vision  för  Skebokvarn  –  Skebokvarn  2019,  och  en  
handlingsplan  på  några  års  sikt.  Karina  Krogh  gav  en  liten  historisk  återblick  över  arbetet  i  Skebokvarn,  
som  startade  med  e8  stormöte  i  november  2012.  

Tre  arbetsgrupper  har  bildats,  Trafik  och  kommunika/oner,  Offentlig  fysisk  miljö  samt  Företag  och  
turism.  Gruppernas  uppdrag  är  a8  analysera  förutsä8ningarna  för  utveckling,  lämna  förslag  /ll  
åtgärder  i  handlingsplan  och  bidra  /ll  visionsarbetet.  

Rapport från grupperna 
Trafik  och  kommunika.oner  

Gruppen  har  iden/fierat  e8  antal  önskemål/förslag  bla  

• Bussturer,  anropsstyrd  taxi,  byabuss  

• Eget  postnummer  

• Cykelbanor,  has/ghetsbegränsning  

Färdplan Flen 
 Ortsutveckling Skebokvarn 

Stormöte 
130902

!

http://www.flen.se


Offentlig  och  fysisk  miljö  

Gruppen  har  iden/fierat  e8  antal  önskemål/förslag  bla  

    
• Fly8a  lekplats,  anlägga  grillplats  och  dra  fram  gång-‐  &  cykelväg  /ll  ån    

• Röja  sly  längs  vägen,  rensa  runt  kanalen    

• Anordna  vindskydd  och  grillplats  vid  fotbollsplanen    

Företag  och  turism  

Alexandra  Elfridsson  rapporterar  från  gruppen  som  har  påbörjat  e8  utkast  /ll  åtgärder.  
Välkomstskyltar,  info  om  ekobank,  omklädningsrum  vid  badplatsen,  cykelställ  ,  senare  tömning  av  
postlåda,  eget  postnummer,  företagskatalog.  Arbetet  fortsä8er.  

Presentation av olika finansieringsformer för lokala initiativ 
Karina  Krogh  berä8ar  om  olika  finansieringsformer  för  lokala  ini/a/v.  På  kommunens  hemsida  finns  
en  folder  med  exempel  på  var  man  kan  söka  bidrag.    

LeaderInlandet  -‐  www.leaderinlandet.se,  exempel:  Minnenas  och  Sinnenas  Trädgård  vid  Åsen  i  
Sparreholm.  

Landsbygdsprogrammet  via  länsstyrelsen  -‐  www.lansstyrelsen.se/sodermanland  

Flens  kommuns  projektpengar  Quick-‐fix-‐pengar  -‐  www.flen.se/ortsutveckling    

Hela  Sverige  ska  leva  -‐  Handbok  i  lokal  finansiering  

Ekonomisk  förening  

Ak/ebolag  

Crowd-‐funding  

Fika och besök i grupperna 
Under  fikapaus  fanns  möjlighet  a8  besöka  de  olika  arbetsgrupperna  och  diskutera  deras  arbete.  

Skebokvarn 2019 
E6er  fikapausen  vidtog  arbetet  med  a8  ta  fram  en  vision,  Skebokvarn  2019.  

En  vision…  

• är  ledstjärna  för  utvecklingen  

• u8rycker  e8  önskvärt  fram/da  /llstånd            (=ideal/llstånd)  

• ger  kra6  och  energi  

• skapar  delak/ghet,  gemenskap  och  stolthet    

• verktyg  a8  prioritera  vad  vi  ska  göra  

http://www.leaderinlandet.se
http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland
http://www.flen.se/ortsutveckling


SWOT-‐analysen:    (Styrkor,  svagheter,  möjligheter  och  hot)  
Karina  presenterade  en  sammanfa8ning  av  den  swot-‐analys  som  tagits  fram  genom  stormöten  och  
arbetsgrupperna.  De  närvarande  diskuterar  kort  om  swot-‐analysen  ger  en  bra  bild  av  Skebokvarn.    
Svaret  blev  ja,  analysen  stämmer  överens  med  deltagarnas  bild  av  orten.  

Omvärldsanalys  och  konsekvensanalys 
Vid  stormöte  16  april  2013  presenterades  en  omvärldsanalys  och  en  konsekvensanalys  togs  fram  
u/från  frågan  vad  får  omvärldsanalysen  för  konsekvenser  för  Skebokvarn.  Karina  presenterade  en  
sammanfa8ning  av  konsekvensanalysen?  De  närvarande  diskuterade  kort  om  konsekvensanalysen  
ger  en  rä8  bild?  Svaret  var  ja.  

Kvällens  uppdrag:  Skebokvarns  största  utmaningar?  Byggstenar  för  Skebokvarn. 
De  närvarande  fick  i  uppdrag  a8  iden/fiera  Skebokvarns  största  utmaningar.  Resultatet  överlämnas  
/ll  samordningsgruppen  och  kommer  a8  bidra  /ll  a8  formulera  byggstenar  i  det  fortsa8a  arbetet  
med  a8  ta  fram  en  vision  för  Skebokvarn.  

Nästa stormöte:  
Sista  steget  i  visionsarbetet.  På  stormötet  kommer  en  fik/v  promenad  i  Skebokvarn  2019  a8  äga  rum.  
Datum  ej  bestämt  ännu,  men  planeras  /ll  senhösten.  

Tack för i kväll 
Karina  Krogh  gjorde  en  kort  sammanfa8ning  av  kvällen  och  det  fortsa8a  arbetet  samt  tackade  all  för  
e8  bra  arbete.  

Antecknat  av  

Ulrika  Lernefalk  


