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Möte i gruppen Trafik, Boende, Estetik och Miljö 
 
Närvarande: Christina Lydecker, Kerstin Persson, Hans-Erik Eriksson, Uno 
Gustavsson, Britt-Marie Andersson, Gunnel Porsander 
 
Ej närvarande: Per Dolk, Sven Eriksson, Anneli Ehrling, Sandra Axner, 
Magnus Svensson, Rolf Gustafsson 
 
Datum: 2011-05-11 
 
Tid och plats: 18.00, Ekbackens skola 
 
Trygghetsvandring 
 
Jenny Hammarlund, Helena Gunnarsson, Gunnel Porsander, Hans-Erik 
Eriksson, Linda Grahn, Annika Lund, Christina Lydecker, Roger Andersson, 
Gunilla Malmkvist och Stig-Ove ? deltar i vandringen. 
 
Vandringen sker kl 17.45 den 24 maj. 
 
Den tänkta rutten är: 
 
Vi startar vid kiosken - går till båthamnen – upp till Hagagatan – 
Skarvnäsvägen till Handlar´n – gångstigen upp till höghusen – Nygatan – 
Riksväg 57 till rondellen – Riksväg 53 till Ringvägen – Ringvägen – Källvägen 
– Solvägen – Tredje Gatan – Skarnäsvägen – gångväg upp till Järnvägsgatan 
– Järnvägsgatan – Riksväg 57 tillbaka till kiosken. 
 
Britt-Marie gör en PDF av rutten och skickar ut till de berörda. 
 
Nya medlemmar i Trafik, Boende, Estetik och Miljö-gruppen 
 
Anna Dejerud  anna.dejerud@vingåker.se  
Christina Lydecker  christinalydecker@telia.com  
 Bengt Nilsson  sparreholmsbygg@hotmail.com  
 
Mötestider  
 
Tisdagen den 31 maj kl 18.00 
Tisdagen den 14 juni kl 18.00 
Tisdagen den 9 augusti kl. 18.00 
 
Sommarboende 
 
Vi vill försöka nå sommarboende på Fejbol, Lövåsen, Hagen och Hasselön. 

mailto:anna.dejerud@vingåker.se
mailto:christinalydecker@telia.com
mailto:sparreholmsbygg@hotmail.com


  mitt 

SPARREHOLM mitt i Sörmland 
 

   

Uno sätter upp anslag på deras anslagstavlor inför den 15 augusti (nästa 
stormöte). 
Hans-Erik kollar om vi kan få in en annons i nästa nummer av Glimten. 
Hans-Erik tar fram adresserna till sommarstugeföreningarna. 
 
Trafikverket, Länsstyrelsen etc. 
 
Uno vill att vi fokuserar på hur vi ska ta med dem i processen och vi enades 
om att vi på nästa möte tar upp vad vi vill med dem, dvs tar med det i 
handlingsplanen. 
 
Hans-Erik berättade att det finns ett antal regler som Trafikverket kräver ska 
uppfyllas när det gäller rondellen men att vi inte ska tänka för  mycket på dem 
när vi tar fram hur rondellen ska se ut, utan tänker fritt. 
 
Läxa till nästa möte: 
 
Ta fram vad vi ska arbeta med 
Tänk ut projektrubriker 
Analysera förutsättningarna  
 
 
Vid pennan 
 
 
 
Gunnel Porsander 
 
 
 
 
 
Fotnot: Uno pratade med två ungdomar efter mötet och de vill vara med på 
trygghetsvandringen. Dem heter Jenny Räiscinen och Linn Gustavsson. 
Gunnel skickar ut ett mail till dem om tid och plats. 
 
Deras mail-adresser är: lovemjusic4-ever@hotmail.com och 
linn.nu@hotmail.com  
 

mailto:lovemjusic4-ever@hotmail.com
mailto:linn.nu@hotmail.com

