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Sparreholm, Besöksnäring, näringsliv och aktiviteter   
 

 

Minnesanteckningar (Bengt Elmwall) från arbetsmöte 2011-03-29 Gästgiveriet/Maskincenter  

Kl: 16.00 – 18.30 

 

Närvarande: 

Bengt Elmwall (sammankallande), Ola Haglund, Lars Hillblom, Stefan Gråfors, Karl Persson, 

Carl-Gustaf Melin, Uno Andersson, Göran Lindberg, Birgitta Karlsson, Per Lyrberg 

Anmält förhinder: Marianne Fröberg, Lena Wistrand 

Närvarande från Kommun: Ingrid Gustafsson, Pernilla Hagström 

 

 
 

Vi samlades vid Gästgiveriet för att se på fastighetens planlösning och skick och för att se om 

lokalerna kan passa för sommarens planerade aktiviteter, Turistinformation och Kafé- 

verksamhet, samt att i övrigt se vad fastigheten kan erbjuda för möjligheter. 

 

Själva Gästgiveriet visade sig vara i mycket bra skick och här bör det gå bra att inhysa 

Turistinformation i ett av rummen. Önskemålet om att även ha kaféverksamhet tycker vi 

verkar mycket tilltalande med tanke på plats och den underbara naturen kring Gästgiveriet. 

Huset bjuder på flera möjligheter då det består av 2 rum och kök på nedervåningen samt 3 

rum på övervåningen, förslag som utställningsrum, möteslokal, hantverksrum mm kom fram. 

 

Kök med spis, micro, ugn mm               

Rummen har god standard 

 



 
 

I anslutning till Gästgiveriet ligger en lite skamfilad lokal, men den kan relativt enkelt rustas 

upp om man så önskar, men den kan användas som den är men bör fräschas upp inomhus. 

Huset erbjuder flera möjligheter till aktiviteter. Det finns förslag på Båvenmuseum, 

hantverkshus, utställningslokal mm. 

 

Övriga aktiviteter som kan bedrivas i anslutning till Gästgiveriet förslogs bland annat: 

 Paketuthyrning av kanoter. ( I paketet ingår tex. Kanot, kaffekorg, Grillset, 

Återvinningspåse för avfall, sjökort mm.) Bifoga  Lena Wistrands skrift.  

 Båtturer med Ångbåt! (Kräver en brygga) 

 Försäljning av fiskekort. 

 Information om Båven Fiskjuse, Mal mm. 

 Camping med uppställning av husvagnar 

 

Efter Gästgiveriet fortsatte mötet i Maskincenters kafferum- lager. 

   

 
 

De som hunnit bänka sig, Lars Hillblom, Uno Andersson, Göran Lindberg, Ingrid 

Gustavsson, Stefan Gråfors och så ser vi lite av Per Lyrberg o Ola Haglund. 

Gästgiveriet. 

 



Pernilla redogjorde för läget med Turistinformationen. 2011 planeras mjukstarta med c:a 4-5 

veckors öppethållande, men om aktiviteten med kafé kan hålla öppet en längre period kan 

troligen även turistinformationen hålla öppen under samma period. Planering startar 

omedelbart. 

 Ansökan till kommunen tas fram (Ansv. Pernilla Hagström) 

 Möblering, Telefon, Dator mm (Ansv. Pernilla Hagström) 

 Fiskekort försäljning (Ansv. Uno Andersson) 

 Fågelskydd Ny skrift (Ansv: Uno Andersson) 

Kafé: 

 Bemanning/arrangör (BNA-gruppen) 

 Möblering mm (BNA-gruppen) 

 Kaffebröd (Samarbete med xxxxxxxxxx) 

 Mat mm (samarbete med  xxxxxxxxxxx) 

Föreslagna aktiviteter: 

 Kanotuthyrning (Samarbete med Kanotcenter Skebokvarn?) 

 Camping Arrangör sökes. 

 Båttur med större båt. Arrangör sökes. 

 Att undersöka möjlighet att långtidsuthyra Gästgiveriet till entreprenör som 

vill bedriva verksamhet enligt ovan. 

Mark o lokaler: 

Informationsmaterial för Sparreholmsorten skall tas fram vad gäller: 

 Kommunägd mark för användning till bostäder, rörelseverksamhet mm. 

 Skrift om Sparreholms möjligheter vad gäller tomter, lokaler, turism mm 

 Carl-Gustaf Melin och Bengt Elmwall skall sammankalla till 

Sparreholmsotrens företagarträff.  

En kort sammanfattning av lokaler/byggnader som har verksamhet i direkt anslutning till 

Sparreholms tätort: 

 Dax Door o gamla station 

 Öbergs mekaniska 

 Maskincenter 

 Sparreholms Åkeri 

 Bilsbro med Verkstad o Pizzeria. 

 Åke Karlssons Bilverkstad 

 JBG färgaffär mm. 

 Gråfors samlingar 

 Sparreholms Slott 

 Björkhult 

 Kinnvalls  

 Borgen 

 Källaren Haga 

 Gamla Konsum     

 Församlingshemmet 

 Sparreholms Station (Senaste) 

 Dax Doors gamla lokaler 

 Handlarn 

 Distrikssköterskemottagningen 

 Restaurang Båven 

 Gamla Bibliotekslokaler i Höghusen 

 



Hyltinge Strand. 

 

Ingrid Gustavsson tar fram en lägesrapport till stormötet 9 maj Folkets Hus. 

 

Marken mellan Gästgiveriet och Hästön bör snygga upp. 

undersökas med tanke på att kunna användas till husbyggnation eller annan verksamhet. 

 

      
 

Foton Bengt Elmwall        

Vy från Gästgiveriet 

 

Hästöområdet: 

Här föreslogs att undersöka förutsättningar för att anlägga en badplats i första hand och 

eventuellt med en husvagnscamping. 

 

För att utreda möjligheten till detta utsågs en arbetsgrupp bestående av: 

Lars Hillblom, Bengt Elmwall. Ingrid Gustavsson och Pernilla Hagström. 

 

Hästö-gruppens möte : 

Tid: Tisdagen den 19 april  kl: 10.00 

Plats: Kommunhuset. 


