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Skola 

I begreppet skola, ingår förskola och fritidsverksamheterna 

 

Vision 

 Skolan är full av barn från förskola till och med år sex. 

 I skolan finns barn av olika nationaliteter. 

 Lokalerna är fräscha och uppfyller tidens krav. 

 Det finns moderna och adekvata läromedel efter allas behov. 

 I skolan finns regelbundet frivilliga vuxna, företrädesvis pensionärer som stöd och 

trygghetsskapande i barngrupperna. 

 Klassmorfar skapar trygghet bland barn och vuxna. 

 

Avgörande för utvecklingen: 

 Att det inom upptagningsområdet finns barn- och elevunderlag. 

 Att Hyltinge Strand kommer till förverkligande. 

 Att kommunikationsmöjligheterna möjliggör för arbetspendlare att bo i Sparreholm. 

 Att barn och elever även från andra geografiska upptagningsområden får erbjudas 

plats. 

 Helhetssyn på barn. Det vill säga att inte placera barn, som gått i förskola och sexårs-

verksamhet på en skola, sedan placeras i annan skola när barnet börjar i grundskolans 

år ett.  

 

Behövs också: 

 Att låta elever, företrädesvis invandrarelever från invandrartäta skolor få sin skolgång 

i Ekbacken och/eller Malmaskolan i syfte att underlätta integration och språkträning. 

 Kvalitetssatsning på förskola och skola i bra och fräscha lokaler med fullgod personal-

resurs i kontinuerlig kompetensutveckling. 

 Kontinuerlig uppgradering av lokaler. 

 Tillräcklig och adekvata resurser för att kunna nå upp till utbildningskraven. 

 Ett levande skolbibliotek i samverkan med kommunbibliotekets filial. 

 Öka investeringarna och följ en årligt uppgraderad investeringsplan vad gäller lärome-

del och stödläromedel. 

 

 

Bra, men inte nödvändigt. 

 Upphandling av livsmedel ska kunna medge närproducerat 

 Utveckla sponsorsmöjligheter. 
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Service 

Vision 

 I samhället finns flera matställen och pizzeria. 

 Affären är livligt besökt och här finns post och bankomat och här kan man också 

hämta beställda apoteksvaror. 

 Ett informationsblad utkommer varje månad och Sparreholms hemsida uppdateras 

varje vecka. 

 Nyinflyttade får välkomstbrev vid personligt besök. 

 Daglig och regelbunden lokaltrafik med förbindelser med Flen, Malmköping, 

Eskilstuna, Katrineholm, Gnesta och Nyköping är en självklarhet. 

 Alla har tillgång till snabbt bredband om så behövs. 

 Resecentrum finns vid affären kopplat till ny hållplats för tågen. 

 Badet är sommartid ett fritidscentrum till glädje både för ortsbor och besökande. 

 På Hästön har det vuxit fram en camping för husvagnar och husbilar. 

 Gästgiveriet, Porten till Båven 

 

Avgörande för utvecklingen: 

 Det finns skola 

 Det finns äldreboende 

 Att det finns hemtjänst 

 Att det finns affär 

 Att det finns matställen 

 Att det finns goda kollektiva kommunikationer 

 Att vägarna hålls i ett bra skick avpassade för dagens trafikkrav. 

 engagerade människor 

 

 

Behövs också: 

 stort utbud av fritidsaktiviteter 

 postombud 

 apoteksutlämning 

 bankomat  

 aktiva föreningar 

 bygderåd 

 aktuell lokal information 

 välkomstblad till nyinflyttade 

 Att badet hålls i gott skick 

 Gemensamma fester  

 Hembygdsgården 

 Folkets Hus 

 Minnenas och sinnenas trädgård 

 färgaffär 

 många småföretagare 

 kiosk med ATG 

 

Bra men inte nödvändigt. 
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Omsorgen 

Vision 

 Alla får vård och omsorg efter vars och ens behov 

 Var och en ges stöd för att stärka den personliga livskvaliteten. 

 Regelbundna aktiviteter genomförs både utomhus och inomhus. 

 För alla åldrar finns Hälsans stig, en motionsrunda som alla kan klara. 

 Varje vecka är det minst ett kulturutbud av någon form. 

 Det finns gott om tid för social samvaro 

 Personal med egna idéer får stöd och uppmuntran. 

 Trygghetsboende finns för alla som så önskar. 

 

Avgörande för utvecklingen: 

 Attitydförändring med utgångspunkt från de boende. 

 Utveckla samarbetet med frivilliggrupper. 

 Samordnad planeringen för hemtjänsten, Åsen och frivilliggrupper 

 Skapa trygga relationer mellan personal, boenden och frivilliga. 

 Utbildning även för frivilliga. 

 Fler omvårdnadsplatser 

 

Behövs också: 

 Ökade förutsättningar för att bryta ensamheter, öka social tid. 

 Skapa möjlighet för boenden att i mån av förmåga, kunna delta i de dagliga sysslorna.  

 Alla boenden skall, i mån av förmåga, regelbundet erbjudas aktiviteter minst en gång 

per vecka. 

 Alla boende och hemtjänstkunder ska erbjudas utomhusvistelse minst en gång i veck-

an. 

 Förbättrad och regelbunden informationen mellan personal, vårdtagare med anhöriga 

och frivilliggrupperna. 

 Utveckla trygghetsboende, gärna i närheten av Åsen. 

 Tillgång till distriktssköterska alternativt vårdmobil. 

 Hälsofrämjande aktiviteter för alla äldre, inte bara för omsorgens kunder, Hälsans stig 

 

Bra men inte nödvändigt. 

 Gemensamhetsutrymmen med möjlighet till enklare matlagning i flerfamiljshus. 

 

 

 


