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Arbetsgrupp 1:  Trafik, boende, estetik och miljö 

 
Närvarande: Uno Gustafsson, Britt-Marie Andersson och Hans-Erik Eriksson. 

 

Förhinder: Gunnel Porsander, Kerstin Persson, Sven Eriksson Sandra Axner, Rolf 

Gustafsson och Magnus Svensson.  

 

Ej närvarande: Per Dolk, Anneli Ehrling 

 

 

1. Mötets öppnande 

 

Uno Gustafsson hälsar de närvarande välkomna och konstaterar att gruppens besättning är 

mycket klen idag. Fler medlemmar i gruppen har anmält förhinder, men några har inte hört av 

sig inför mötet. Uno uppmanar gruppens samtliga medlemmar att anmäla förhinder i god tid 

inför planerade möten. Dessutom finns det anledning att fundera över om arbetsgruppen ska 

kompletteras med något eller några nya namn.   

 

 

2. Kommunens läxor från gruppens förra möte 

 

a) Ägare till småhusfastigheter med annan adress än Sparreholm 

 Britt-Marie Andersson har undersökt vilka villafastigheter i tätorten som ägs av personer 

med adress ”på annan ort”. Idag finns det cirka 30 sådana fastigheter, men Britt-Marie 

poängterar att det inte är säkert att alla används som fritidsbostad. Ägarna kan till 

exempel vara folkbokförda på annan ort och ändå bo permanent i sitt hus i Sparreholm. 

En annan ”felkälla” kan vara att ägarna helt enkelt hyr ut sitt hus till åretruntboende.      

 

b) Väderskydd vid nya busshållplatser utmed Skarvnäsvägen  

 Kommunens Tekniska förvaltning kommer att sätta upp väderskydd under april 2011. 

 

c) Befolkningsstruktur för hela kommunen 

 Vid arbetsgruppens förra möte önskade Uno Gustafsson att diagrammet med 

befolkningsstruktur i faktasammanställningen även redovisar genomsnittet för hela 

Flens kommun. Detta är fullt möjligt att ta in i diagrammet, men det kräver en 

arbetsinsats som kommunens statistikansvarige inte har hunnit göra ännu.   

 

d) Lista över nyinflyttade 

 Kommunen skickar regelbundet listor över nyinflyttade till Krister Karlsson, Hela 

Sverige ska leva Södermanland. Krister vidarebefordrar sedan listorna till respektive 

Bygderådsordförande med flera.  

 

 



e) Trygghetsvandring 

 Gruppen enas om att kommunen och polisen kommer bestämmer en tid för 

trygghetsvandring och sedan fyller Bygderådet på med ortsbor efter behov, tid och 

möjligheter. 

 

 Trygghetsvandring är en metod för att skapa bättre närmiljö genom att identifiera och 

åtgärda platser som upplevs vara otrygga eller bedöms vara osäkra. Metoden bygger på 

samverkan mellan företrädare för olika verksamheter och invånare i det berörda 

området. Synpunkter och förslag ska förmedlas till berörda beslutsfattare. 

 

 Under en trygghetsvandring tittar man på miljön utifrån fyra perspektiv: 

 

1. Skötsel och underhåll 

2. Bebyggelsens och anläggningars utformning 

3. Stadsplanens utformning 

4. Det mänskliga livet inklusive eventuella sociala problem  

 

På kommunens hemsida http://www.flen.se/templates/Page.aspx?id=20480  finns mer 

information tillsammans med dokumentation från trygghetsvandringar i Flen och 

Malmköping.  

 

f) Ovårdade tomter 

 Vid Bilsbrokorset fick fastighetsägaren en anmodan att hålla sin fastighet i vårdat skick 

för cirka fem år sedan. Detta ledde också till en uppsnyggning. Nu finns det åter 

anledning för Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen att anmoda ägaren att städa.     

 

 För den centralt belägna fastigheten har Bygg-, miljö- och räddningsnämnden beslutat 

att städning ska ske på fastighetsägarens bekostnad. Beslutet är överklagat till 

länsstyrelsen.    

  

 

3. SWOT-analys 

 

De närvarande påbörjar en gemensam SWOT-analys genom att lista Sparreholms styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot enligt följande: 

 

Styrkor  

-  Nära till Skavsta 

-  Båven! 

-  Omgivande natur 

- Det finns mark att 

bygga på 

- Ett starkt föreningsliv 

- Bra äldrevård 

- Sparreholms Slott med 

sin verksamhet 

- Gråfors samlingar 

- Engagerade invånare 

- Många duktiga 

småföretagre 

- Många städer inom tio 

mils radie 

- Billiga hus = mycket för 

pengarna 

- Kapacitet för expansion 

- Skolan 

- Livskvalitet 

- Trygghet 

- Småbåtshamnen 

- Bra bussförbindelser 

- Ekhagarna 

- Kulturmiljöerna 

- Många arbetsplatser 

inom fem mils 

pendlingsradie 

- Fritidshusområdena 

- Det finns en 

livsmedelsbutik  

- Fint och välskött bad 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flen.se/templates/Page.aspx?id=20480


Svagheter 

- Genomfartstrafiken 

- Buller från väg och 

järnväg 

- Stränderna är blocke-

rade av industrier med 

mera 

- Serviceutbudet är 

begränsat 

- Låga huspriser ett 

hinder för nybyggnad av 

småhus 

- Intetsägande rondell 

- Ingen restaurang  

- Järnväg, men inget 

tågstopp 

- Små möjligheter att 

bygga vid Båven 

- Demografin; för få unga 

- Bussarna går för sällan 

- För få äldre- och 

seniorboenden 

- Promenad- och cykel-

rundor saknas (idag 

endast fram och 

tillbaka) 

- Hårt trafikerad och smal 

bro för att komma till 

badet 

- Mataffären 

 

 

 

 

Möjligheter 

- Kraftsamla utifrån 

arbetet med 

ortsutveckling 

- Utveckla turismen 

- Tågstopp 

- Näthandel med lager i 

Sparreholm kopplat till 

åkeriet 

- Produktion och 

försäljning av 

närproducerad, 

ekologisk mat 

- Lokal handel kommer 

att gynnas av stigande 

bensinpriser 

- Gästgiveriet 

- Skärgård mitt i 

Södermanland 

- Fler upptäcker 

pendlingsmöjligheterna 

- Fritidsboende blir fast 

boende 

- Kommunalt VA till 

Lövåsen och Hagen 

- Generationsväxling = 

fler invånare 

- Attraktiva bostäder vid 

Hyltinge Strand 

- På sikt bostäder vid f d 

Sågområdet och Hästön 

- Nya attraktiva 

bostadsområden höjer 

priserna på befintliga 

hus 

 

 

 

Hot 

- Högre bensinpriser 

- Ändrade stödformer för 

jordbruket 

- Länsstyrelsen 

- Båvenplanen 

- Villor köps som 

fritidshus 

- Industrinedläggningar 

- Åldrande och 

minskande befolkning 

- Nedläggning av 

livsmedelsbutiken 

- Nedläggning av skolan 

 

 

 

 

4. Arbetsgruppens nästa möte 

 

Gruppen håller sitt nästa möte tisdagen den 19 april klockan 18.00 – 20.00 i Åsens 

källarlokal. 

 

 

5. Avslutning 

 

Uno Gustafsson avslutar mötet klockan 20.05. 

 

 

Vid anteckningarna 

 

 

 

Hans-Erik Eriksson 

 


