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Rubriker för Trafik och Boende gruppen 
 

 

Trafik   

 

- Bussförbindelser 

- Gång och cykelvägar 

- Övergångsställen/Trafikljus 

- Trafikhinder 

- Tätortsskyltar 

- Hastighetsbegränsningar 

- Fartkameror 

 

Boende 

 

- Nybyggnation 

- Sommarboende till permanent 

- Seniorboende 

- Belysning 

- Lekparker 

- Privata tomter 

- Tävlingar för att förfina samhället 

 

Estetik/miljö 

 

- Hundlatriner/papperskorgar 

- Trädröjning 

- Rondellen 

- Bilsbro 

- Gamla stationsområdet 

- Gästgiveriet 

- Vasskärning i vikar 

- Planen bakom skolan 

- Sporthallen 

- Restaurangen 

 

Badet 

 

- Skötsel 

- Bryggor 

- Omklädningshus 

- Toaletter 

- Vasskärning 
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Förutsättningar för genomförande 
 

Vi måste arbeta tillsammans med kommunen för att kunna nå Trafikverket, 

Länsstyrelsen, Regionförbundet. 

 

Analysera omvärldsfaktorer som kan hindra eller hjälpa oss att genomföra det vi 

vill. 

 

Bryt ner varje rubrikområde till detaljer så att vi kan arbeta steg för steg med 

genomförandet. 

 

Vilka hjälpmedel har vi för att kunna genomföra. 

 

Engagemang bland Sparreholmarna 

 

Finansierng av genomförande – EU-bidrag, finansiärer, kommunen, byggföretag 

etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya medlemmar i gruppen: 

 

Björn Andersson, 30165  Första Gatan 

Dick Karlson, 076-7828807 Källvägen 4 
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Möte den 31 maj i Trafik, Boende, Estetik och Miljö 

 

Närvarande: Bengt Andersson, Magnus Svensson, Britt-Marie, Magnus Svensson, 

Rolf Gustafsson, Uno Gustavsson, Gunnel Porsander 

 

Ej närvarande: Per Dolk, Sandra Axner, Kerstin Persson, Dick Karlsson, Anneli 

Ehrling, Sven Eriksson, Hans-Erik Eriksson 

 

Hans-Erik har tagit fram vilka som är ordf och/eller kassör i 

sommarstugeföreningarna. 

 

Gunnel och Hans-Erik hade tagit fram varsitt förslag till rubrikområden som 

gruppen skall arbeta vidare med. 

 

Vi diskuterade buss 701/801 och dess hållplats. Det går mycket ungdom utmed 

vägen från vattentornet till hållplatsen. Manborde titta på att bredda gångstråket 

där . 

 

Vi skulle vilja väcka upp frågan om hastighetsbegränsningsförändringar till 40 

och 60 från rondellen åt både Eskilsstunahållet och Stockholmshållet. Britt-Marie 

tar med sig frågan till Tekniska kontoret. Förslaget är 60 där det är 70 idag och 40 

där det är 50 idag. 

 

Det går dessutom knappt att gå i rondellen.  

 

Hans-Erik har skickat ut information till gruppen om vad som sker med bron. Vi 

bevakar detta.  Till nästa möte vill vi att kommunen kollar av att beslutet är taget 

och avtalet påskrivet. 

 

Övergångsställens vid kiosken skall tas bort och ersättas med ett nytt som ligger 

mitt i böjen. Hur ser tidplanen ut? 

 

Hyltingestrand: Man har gjort en arkeologisk utgrävning och man har gjort en 

avgränsning  för var man kan bygga. Kommunen ska ta tag i att göra en detaljplan 

så snartde kan, tidplan? Kommunen har inte budgeterat för exploatering inom en 3 

års plan. Det kan bli ett  50-tal bostäder på området. 

 

Varför kan man inte få fälla ekarna på tomterna mitt emot Folkets Hus så att den 

kan bebyggas. 

 

Björnlokorna vid järnvägsbron måste tas bort. Kommunens ansvar..  

 

Gångstigen till udden efter båthamnen ut till vindskyddet borde förbättras med 

grus så att man kan gå där. Vi skulle kunna tänka oss att vi får materialet och gör 

sedan jobbet själva.  

 

Hur ska man få folk att upptäcka Sparreholm så att dem kan flytta hit om det 

byggs. En marknadsföring borde till för att få folk att uppmärksamma Sparreholm. 



  Mitt  Möte 2011-05-31 

SPARREHOLM mitt i Sörmland 
 

   

Paketerade resor som åker genom bygden med stopp vid attraktioner har blivit 

väldigt populära enligt Magnus. 

 

Uno tycker att vi ska göra en ”Meny” över varför man ska bo i Sparreholm.  

Ett förslag kom upp om boende från båtplatsen ut mot Bogårdsgärde bortom 

fornlämningen.  

 

När det gäller Bilsbro så kan vi göra en anmälan till Miljö på kommunen. Vi tittar 

på det till nästa möte som är den 14 juni kl 18.00. 

 

Vid pennan 

Gunnel P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


