
 

      
      

 
 
 
 

Minnesanteckningarna från mötet med Trafik- och kommunikationsgruppen i 
Skebokvarn, 19 mars 2013 kl 1900-2030  

Deltagare: Laila, Irmgard, Inga, Kerstin, Matthias (Anders och Ebba sjuka) 

Matthias börjar med att informera om att Roger Andersson från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inte kan vara med på mötet. Det pågår bl.a. fortfarande en 
organisationsöversyn i förvaltningen och det är lite oklart vem som ska representera 
förvaltningen på ortsutvecklingsmötena framöver. Förhoppningsvis kommer ett besked från 
kommunen i april.  

Matthias berättar kortfattat om förutsättningarna för ett byte av postort (Flen>Skebokvarn): 
Efter en kommuns ansökan kan Post- och Telestyrelsen besluta om ett byte, under 
förutsättning att inga postorter med samma eller nästan samma namn finns och att en 
majoritet av befolkningen verkligen vill ändra namn på postorten. Post- och Telestyrelsen 
flaggar lite preliminärt för att det kan bli problem i fallet Skebokvarn då det redan finns en 
postort med namnet Skebobruk. Hur som helst bestämde gruppen att gå vidare med att ta reda 
på förutsättningarna: För det första ska området definieras på en karta (vilka fastigheter ska 
beröras av ett ev byte, Matthias kommer att skicka en karta som kan användas som underlag); 
för det andra ska man på stormötet i april ställa frågan till deltagarna och då förhoppningsvis 
får en fingervisning om det faktiska intresset. Ett nästa steg kan vara en namninsamling med 
syfte att visa politikerna i Flen att en majoritet av befolkningen i området faktiskt vill ha en 
ändring (en eventuell ansökan till Post- och Telestyrelsen förutsätter också ett politiskt beslut 
i kommunen). 

På mötet presenterades också ett förslag till nya hastigheter på väg 57 genom orten (innebär 
60 km/t genom hela samhället, en kortare sträcka vid busshållplatsen/Skebokvarnsgården ska 
få 40 km/t). Förslaget kritiserades av gruppen, eftersom man uppfattar hastigheten i den västra 
delen av orten (mot Flen) redan idag som alldeles för hög (många påfarter och oskyddade 
trafikanter). Den bästa lösningen för lägre hastigheter är mindre ombyggnationer, exempelvis 
tätortsentréer och avsmalningar. På sikt bör även centrala busshållplatsen "flyttas ut" till 
vägen och få en ny busskur. 

Ännu en punkt som diskuterades på mötet handlade om cykelbanor. Det är tyvärr mycket dyrt 
att anlägga cykelbanor (ca 2000 kr/meter!) och dessutom föga troligt att Trafikverket som 
ansvarar för väg 57 kommer att investera större belopp mellan Flen och Skebokvarn när det 
samtidigt finns önskemål från betydligt större orter. Det mest realistiska alternativet är därför 
att ha en cykelbana mellan Mälby korset och Flen-Talja på befintlig grusväg norr om 
järnvägen. I så fall skulle ca. 1 km återstå att åtgärda på stora vägen, dvs sträckan 
Skebokvarn-Mälby korset.   

Slutligen var man också inne på betydelsen av väl fungerande bredbandsuppkoppling, inte 
minst för företagare utanför tätorten.   

Nästa möte: 24 april kl. 18.30, Skebokvarnsgården  


