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Till kvällens stormöte hade 12 Skebokvarnsbor anslutit sig. Från kommunen medverkade 
Karina Krogh och Ulrika Lernefalk, projektledningen samt Karin Tibbelin och Pernilla 
Hagström. 
 
Välkommen och hur kom vi hit 
Karina Krogh hälsade alla välkomna och inledde med en kort tillbakablick över processen hit, 
dvs Färdplan Flen, Ortsutvecklingsprojektet och vad som hittills gjorts i Skebokvarn.
  
Rapport från arbetsgrupperna 
Trafik och kommunikation 
Irmgard Carlsson rapporterade att gruppens deltagarantal minskat och att gruppen nu har 
problem med det fortsatta arbetet pga få deltagare. De frågor som gruppen diskuterat är: 

- Eget postnummer 
- Kvällsförbindelse med buss/taxi från Flen  
- Trafiksäkerhetsfrågor 

Sune Hård rapporterade från kontakter med Trafikverket och entreprenören angående 
belysning, röjning och trafiksäkerhetsåtgärder utmed väg 57. Gruppen kontaktas av Tomas 
Bonér, Flens kommun, angående kollektivtrafikfrågor mm. Förslag om att be företrädare från 
Trafikverket samt Peter Israelsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen, komma till stormöte. 
 
Offentlig fysisk miljö 
Sune Hård rapporterar från gruppen. Gruppen har dels lämnat in en bygglovansökan för ett 
vindskydd och dels två ansökningar om projektmedel (för finansiering av bygglov samt 
slyröjning). Gruppen får en fd busskur av kommunen (Gatu- och parkavdelningen). 
Möjligheten att rensa kanalen diskuterades. Kanalen har grundats upp bland annat på grund 
av nedfallna träd mm. Kanalen ingår i Natura 2000-området för Båven. Länsstyrelsen 
behöver kontaktas. Gruppen fick information om kontaktperson på länsstyrelsen. 
 
Företag och turism 
Hans Gustavsson rapporterar från gruppen. Frågor som diskuterats: 

- Skyltning, dels orten vid infarterna, dels till olika platser mm 
- Samverkan med Sparreholm ang besöksnäring kring Båven  

Gruppen har påbörjat listan med önskvärda/tänkbara åtgärder enligt mall. 
 
Arbetsgrupperna byter arbetssätt 
Under kvällens stormöte konstateras att flera frågor berör flera grupper. Dessutom har till 
exempel gruppen Trafik och kommunikationer just nu problem med att få tillräckligt antal 
deltagande. Mot den bakgrunden kom man överens om att pröva ett nytt arbetssätt. 
Grupperna träffas fortsättningsvis på gemensamma arbetsgruppsmöten. Gruppernas 
sammankallande och medverkande tjänstemän från kommunen kommer överens om ett antal 
mötestider med början nästa år. Mötestiderna läggs ut i kalendariet på kommunens hemsida. 



  
Fortsatt arbete –mallen för åtgärder 
Stormötet konstaterade att antalet deltagare just nu är för få för att under kvällen fortsätta 
med visionsprocessen. Därför fokuserades på en genomgång av mallen för åtgärder. Karina 
Krogh visade mallen och gav exempel på hur man kan tänka och diskutera kring olika 
åtgärder. Vet vi till exempel vem som är ansvarig för att en viss åtgärd kan genomföras? Kan 
vi beräkna kostnaderna för åtgärden? Hur angelägen är åtgärden utifrån SWOT-analysen? 
 
En del åtgärder har redan genomförts. Här är listan över vad som gjorts: 

- Schaktat vid isbanan, färdigt för montering av vindskydd, monteras troligen v 48 
- Ansökan om bygglov för vindskydd 
- Ansökan om projektmedel för vindskydd 
- Slyröjning utmed väg påbörjat 
- Ansökt om projektmedel för röjning 
- Listat röjning som kommunen ansvarar för 
- Ny belysning vid busshållplatsen 

 
Tack för i kväll 
Karina Krogh tackade alla för kvällens möte, som kom att få ett litet annat innehåll än vad 
som ursprungligen var tänkt, och som visar att ortsutveckling är en lärande process som 
måste anpassas efter förutsättningarna. 
 
Antecknat av 
Ulrika Lernefalk 
 
 
  
  
 


