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Skola, Service och omsorg  

Minnesanteckningar från möte i Biblioteket på Ekbackens skola 2011 10 31  

Närvarande: Eva Eriksson, Nils Erik Jacobsson, Britt-Marie Gråfors, Helena Gunnarsson, 

Jenny Hammarlund, Camilla Norgren , Annica Karlsson. Under diskussionen om affären del-

tog också Bengt Elmvall och Ingrid Gustafsson. 

Mötet öppnades av sammankallande Nils-Erik. 

Ingrid Gustafsson från Flens kommun är närvarande för att informera om Handlar´ns framtid. 

Hon berättar att en dialog förs med Björn som driver Tempo i Malmköping. En tanke är då att 

han ska driva affären i Sparreholm som Tempo igen. Det finns även något som heter Leader 

inlandet. Leader kan ge bidrag till att göra en förstudie för att se vad som efterfrågas och 

krävs för en affär här. Detta kan då öppna upp för en kommersiell handlare. Man kan även via 

Leader åka på studiebesök till andra orter och se lokala affärer. Om vi väljer att göra en för-

studie behövs en grupp för att samordna detta. Om Björn är intresserad finns det många ide-

ella krafter som kan hjälpa honom igång. Ingrid Gustafsson ska kontakta Björn för att fråga 

om intresset av affären. Hon kommer vidare att kontakta Nils-Erik för att delge svaret.   

Vi pratade om att ha en affär inriktad på lokalproducerad mat och en mini livs. Handlar´n är 

400kvm stor plus biutrymmen. Fastighetsägaren äger inte frysdiskarna, de äger Bosse som 

drev affären tidigare. Om Björn, som driver Tempo i Malmköping, tar över affären vill han 

nyttja hela ytan. Som det ser ut idag stänger affären 28 november. Vi har även konkurrens 

från Strandhallen i Stjärnhov, som kör ut varor via hemkörning. Det finns också en ambule-

rande affär,  Johanssons livs som kör ut varor. 

En annan idé var att dela upp affären och sälja delar till privatpersoner. Vi kan också tillsam-

mans hjälpa till att fräscha upp affären. Vid nästa stormöte kan vi se efter vilka som kan tän-

kas hjälpa till med målning osv. Skicket på affären idag är oklart.  

Vidare under mötet tar vi upp att vi behöver mer stöttning från kommunen till småföretagare.  

En fråga om var trädgårdsavfall ska tömmas i samhället är också aktuell. 

De olika grupperna omsorg, service och skola ska fylla i mallen , som presenterats på stormö-

ten. Vi delar upp vilka som gör vad.  

Omsorg: Camilla och Nils-Erik,  

Service: Helena och Jenny,  

Skolan: Eva och Britt-Marie. 

Vi bestämmer att caféet på biblioteket ska fortsätta under november månad. Måndagar 15-19. 

Jenny gör affischer. 

Nytt möte torsdag 1 december då vi presenterar mallarna. 

Nästa stormöte är 5 december. 

Nedtecknat av Jenny Hammarlund  


