
Minnesanteckningar  

Stormöte Skebokvarn Ortsutveckling 16 april 2013 
 

1) Välkommen och hur kom vi hit? 
Karina Krogh bjöd välkommen och gick genom kvällens upplägg och tidplan. Därefter redogjorde 
Karina kort för ortsutvecklingsarbetet och Färdplan Flen och hur detta hänger ihop med 
kommunens övergripande vision. Målet med ortsutvecklingen och för Skebokvarn är att 
utveckla en vision och långsiktig handlingsplan för orten.  
 
Karina informerade också om arbetsgruppernas uppdrag som är att analysera förutsättningarna 
för att genomföra de idéer som har kommit fram genom stormöten. Grupperna är öppna för alla 
intresserade invånare och tjänstemän från kommunen. På uppmaning av samordningsgruppen 
berättade Karina om de faser som grupper ofta går genom när de formas för att jobba fram mot 
gemensamma mål.  
 

2) Rapport från arbetsgrupperna 
 
Trafik och kommunikationer 
Kerstin Bergström rapporterade från gruppen Trafik & kommunikationer, som haft två möten 
med mellan 5-9 personer. Mycket har diskuterats:  

• den försämrade kommunikationerna till och från orten 
• anropsstyrda taxibilar och utveckla skolskjutsar.  
• Ska Skebokvarn ha ett eget postnummer? En lista gjordes som de som vill detta kan 

skriva på.  
• eventuella hastighetsförändringarna som ligger till förslag utifrån Trafikverkets förslag. 

Gruppen hade också hoppats att Roger Andersson, gatuchef på Flens kommun skulle 
komma på deras möte och diskutera detta, men en organisationsöversyn göras just nu 
på Rogers förvaltningen, som påverkar huruvida det är Roger som ska delta i sådana 
möten.  

• Önskemål om diverse olika cykelbaner, det är trafikverket som beslutar och kommunen 
behöver stå för halva priset för alla cykelbanor i kommunen.  

• Bredbands uppkoppling – en förstudie är på gång i Flens kommun som förväntas klar 
under sommaren  

Nästa möte i gruppen är den 24 april kl. 18.30 på Bygdegården. 
 

Offentlig fysisk miljö  
Två rundvandringar har gjorts på orten för att disktera och visa vad gruppen har för tankar som 
man vill göra för att utveckla den offentliga miljön på orten:  

• Att rensa sly på både privat mark och kommunens mark,  
• flytta lekplatsen,  



• göra nått åt skäret som är centrum,  
• parksoffa längs gång- och cykelvägen,  
• vindskydd vid fotbollsplatsen,  
• flytbrygga och dass vid båtplatserna,  
• välkomstskylt,  
• muddra kanalen,  
• frågor ang gång- och cykelvägar har flyttats till trafik gruppen,  
 

Sune har talat med Roger Andersson på kommunen om vikten av att något görs så att invånarna 
inte tappar intresset för ortsutvecklingsarbetet (Quick-fixes).  
Nästa möte i gruppen är inte ännu bokat men preliminärt satt till den 20 maj kl 18. 

 
Företag och turism  
Marieke Malotaux berättade att gruppen haft två möten. Sju deltagare på första mötet, två 
gamla Skebokvarnsbor och resten nya. Gruppen har diskuterat:  

• vad finns för företag på orten? 
• Hur lär vi känna företagarna på orten? Inbjudan för dialog ska skickas ut, för att få reda 

på hur det är att vara företagare i orten. Datum satt till tisdag 23 april kl. 19.00 på 
Kanotcenter i gamla Mejeriet.  

Gruppen är i ”forma”-stadiet. Turism har man inte hunnit jobba så mycket med än, många är 
nya i gruppen. Fler intresserade önskas till gruppen.  

 
3) Visionsarbetet – hur ser processen ut? 

Efter fikat tog mötet nästa steg i visionsarbetet. Karina redogjorde kort för vad en vision är och 
hur visionen kommer att användas som ett verktyg att prioritera inom ortsutvecklingsarbetet. 
Visionen kommer att tas fram genom övningar på stormöten, där en gemensam analys av 
nuläge och omvärlden är första steg. Utifrån detta kommer byggstenar för Skebokvarn att tas 
fram. Visionsgruppens uppdrag är att inte skriva visionen men att säkerställa att visionen är 
förankrad på orten.  
 
SWOT analysen 
Karina gick genom de övergripande teman som kommit fram i den SWOT analys som gjordes på 
förra stormötet. (se bildspelet från mötet). Arbetsgrupperna fick i uppdrag att titta på analysen 
igen i arbetsgrupperna och eventuellt fylla på om det behövs. 
 
Omvärldsanalys 
Karina gick genom en rad olika trender (utveckling som händer i världen runt oss), som påverkar 
Skebokvarns utveckling. För mer information om trenderna se bildspelet från stormötet.  
Därefter delades deltagarna in i grupper med 4-5 deltagare, som fick diskutera vilka 
konsekvenser detta får för Skebokvarn.   
Sammanställningen av grupparbetet finns på www.flen.se/ortsutvecklingskebokvarn 

 
4) Nästa steg  

Innan mötet avslutades förklarade Karina att arbetet nu fortsätter i arbetsgrupperna.  



Nästa steg i visionsarbetet är att arbeta vidare med trenderna på ett kommande stormöte och 
börja att formulera byggstenar för Skebokvarns vision.  
Nästa stormöte anordnas innan sommaren. Samordningsgruppen återkommer med tid och 
program för stormötet. Information kommer via vykort, på anslagstavlor och på hemsidan. 
Arbetsgrupperna arbetar vidare, med att beskriva vad de olika förslagen som kommit fram för att 
kunna prioritera åtgärder.  
 

5) Tack för i kväll! 
Samordningsgruppen och Karina tackade arbetsgrupperna för ett bra arbete och deltagarna för 
engagemanget.  
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