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Möte i gruppen Trafik, Boende, estetik och miljö 
 
 
Närvarande: Uno Gustafsson, Kerstin Persson, Britt-Marie Andersson, Hans-
Erik Eriksson, Gunnel Porsander 
 
Ej närvarande: Rolf Gustavsson, Anneli Ehrling, Per Dolk, Sandra Axnér, 
Sven Eriksson, Magnus Svensson 
 
Plats: Åsen , kl 16 – 18 
 
Datum: 2011-04-19 
 
 
Den 9 maj på stormötet kommer visionsgruppen att vara föredragande. 
Grupperna kommer att få presentera vad de åstadkommit fram till den 2 maj 
 
24 maj är det  Trygghetsvandring i Sparreholm, kl 17.45. 
Gunnel Porsander, Helena Gunnarsson, Linda Grahn, Annika Lundh, Jenny 
Hammarlund deltar inkl Uno Gustafsson eller annan gubbe  
Gunnel kontaktar alla för mötestid 11 maj, kl 18.00 Skolan. Hans-Erik bokar 
lokal, där ruttplan och mötesplan för 2011är ämnet. 
 
fÖvriga frågor den 9 maj: Bemanningen till Trygghetsvandringen. Gruppen 
borde inte vara större än 8-12 personer. 
 
Ovårdade tomter:Det finns skäl att kommunen skickar en anmodan om att 
städa på sina tomter.   
 
Nyinflyttade: Vad gör vi för de nyinflyttade. 
 
Kommunen kan kopiera en del åt oss för att förmedla ut material. Vi tar fram 
ett litet häfte som kommunen kopierar upp.  
 
Lista över nyinflyttade: Vi måste få den med en täthet (månadsvis) från 
kommunen. Vem fixar? 
 
SWOT-analysen: Till den 9 maj håller vi oss på en brainstorming-nivå. 
I nästa steg lutar vi oss mot någon metodik som gör att vi får gå djupare med  
 
SWOT-analysen. 
Styrkor tillägg: Fin och välskött badplats, Sinnenas och Minnenas trädgård, 
Hembygdsgården, storleken på byn är hanterbar 
 
Möjligheter: Marknära seniorboende, Stökiga tomter blir uppsnyggade 
(kommunen), profilerande rondellutsmyckning, Använda AUC för 
byggnationer och reparationer, Ta fram den gamla parken, Nästa gröna våg, 
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Tävling mellan föreningarna om vem som sköter ett område bäst. Använda 
invandrarnas udda kunskap,  
 
Hans-Erik kollar vad som gäller för vår rondell. Kommunen sköter idag 
rondellerna  i Malmköping och Flen. Eventuellt en fiskgjuse mitt i rondellen. 
 
Fakta och statistik om Sparreholm borde presenteras/ordas om på mötet. 
Hans-Erik kollar på att göra ett bildspel om detta. 
 
Vid pennan 
 
 
Gunnel Porsander 
 


