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Arbetsgrupp 1:  Trafik, boende, estetik och miljö 

 
Närvarande: Uno Gustafsson, Rolf Gustafsson, Hans Utstrand, Britt-Marie Andersson och 

Hans-Erik Eriksson. Hans-Erik är endast med på första delen då vi är utomhus. 

 

Förhinder: Gunnel Porsander och Kerstin Persson 

 

Kursiv text i anteckningarna = uppdrag och frågor för kommande möten. 

 

Gruppen samlas vid kiosken kl 16.30  

 

Vi beger oss först till småbåtshamnen. Avsikten är att titta närmare på området söder om 

båthamnen och om det skulle kunna vara lämpligt för ett framtida bostadsområde.  Kartan 

nedan visar hur vi gick. Området är oerhört vackert och gruppen är överens om att området 

skulle kunna bli ett mycket attraktivt bostadsområde. Det finns fornlämningar inom området, 

men dessa är inom de åkerholmar och höjder som ändå inte bör bebyggas. En liten del i södra 

delen ligger inom strandskyddsområde d v s 100 meter från strandlinjen. Vi tittade även på 

området från Dalgatans vändplan (stjärna på kartan). Flens kommun äger den del som är 

närmast Båven, i övrigt är det Bogården som äger marken och utnyttjar den för 

spannmålsodling och som betesmark. Vi gick även en bit norr om båthamnen för att titta på 

en plats där man har fin utsikt över Båven.  En plats som kanske skulle kunna utnyttjas för t 

ex café eller liknande.  

 

 



 

Nästa anhalt är kvarteret Kapellet vid Järnvägsgatan. Området består av 5 villatomter i 

enlighet med detaljplan från 2002. Det finns stora ekar som samtliga är skyddade i planen. 

Alla tomterna är fortfarande obebyggda. Gruppen är överens om att området skulle vara 

lämpligare för radhusbebyggelse. Man behöver också se över vilka ekar som kanske kan tas 

bort. Det centrala läget samt att det inte är några nämnvärda nivåskillnader på området gör 

området lättillgängligt och därför lämpa sig särskilt väl för +55-boende eller liknande. (se 

karta nedan, tomterna 10,11,12, 21 och 22. 

 

 
 

 

 

Möte vid Åsen kl 18.15 

 

 

1. Föregående protokoll 

 

 Protokollet godkändes och skall läggas ut på kommunens hemsida.  

 

 

2. Rondellutsmyckning 

 

 Trafikverket har haft information i Sparreholm tisdag den 30 aug och Rolf tar upp vad  

Bengt Wåhlin från Trafikverket sagt angående rondeller. Hastigheten är tydligen inte 

avgörande för vad som får placeras i en rondell. Huvudsaken är ett man håller delar av 

rondellen fri. Man ska ha möjlighet att kör upp på rondellen men inte rakt över. Det 

innebär att man kan placera utsmyckning i i mitten av rondellen även om hastigheten är 

70 km/tim.  Hans tar upp lite hur han tänker sig att rondellen vid Bilsbro ska kunna 

utformas. Han ser gärna att den blir ”sparsmakad” men att man ska lägga stor omsorg på 

markbelysning och kantsten.  

   

 

 

3. Vision Sparreholm 

Uno visar foldern ”Vision Sparreholm” som lämnades från visionsgruppen strax innan 

mötet. Uno kommer att skicka den vidare till vår grupp. 

 

 

  



 

4. Området söder om båthamnen 

 

 Gruppen är överens om att området har ett högt naturvärde och en hög kvalitet för 

boende. Detta område ligger ju i anslutning till Båven och vi har Båvenplanen, Natura 

2000 och strandskydd att tackla. Kommunen förfogar bara till viss del över marken.  

 

Nästa steg bör vara:  

a) kontakta markägarna (Bogården) och tala om att vi förutsättningslöst har börjat titta  

på området. 

b) en första kontakt med länsstyrelsen vilken bör ske på tjänstemannanivå.  

 

 Britt-Marie eller Hans-Erik kontaktar Bogården.  

 

5. Stormöte 5 dec 

 

 Vår arbetsgrupp ansvarar för stormötet den 5 dec. Förslag kom upp att bjuda in 

länsstyrelsen till detta möte. Vi bör då ha hunnit med att diskutera strandområdet vid 

båthamnen och därmed också kommit fram till vem eller vilka från länsstyrelsen som 

skall bjudas in. 

 

           6. Marknadsföring ang bostäder 

 Diskussion kom upp hur vi bäst kan marknadsföra bostäder i Sparreholm. Idéer kom 

upp som att vara aktiv vid mässor, göra film, ta fram modeller över områden. Dessutom 

skulle ett antal Sparreholmsbor kunna vara besöksvärdar och visa runt intresserade.  

 

 

7. Avslutning 

 

 Uno Gustafsson avslutar mötet kl 19.20. 

  

   

 

  

 

 

Vid anteckningarna 

 

 

 

Britt-Marie Andersson 

 


