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Visionsgruppen 2 maj 2011  

 

Närvarande; Kicki Lydecker, Ulla Grahn, Gunnel Porsander, Marianne Rynefeldt-Skog, 

Gunilla Jakobson, Hasse Jonsson, Christina Mace 

 

Frånvarande; Magnus Svensson, Tommy Karvonen, Camilla Norgren, Jane Nordrup  

 

Dagordning 

 

1. Minnesanteckningar och handlingspunkter 

2. Planering av stormöte 9 maj 

3. Nästa möte 

 

Punkt 1 Minnesanteckningar  

Quickfixes: 

Klotter – Gunnel skriver till Roger direkt om stället 

Lyktstolpen – fortfarande öppet intill elektriciteten – Skarvnäsvägen/landsvägsgatan  

Snygga till – så frön – Gunnel rapporterade tagit upp i trafik, boendemiljö gruppen, som 

kommer att utlysa en tävling bland föreningarna om att snygga till i Sparreholm. Hans-

Erik tar upp med kommunen om att kontakta fastighetsägare som har skräp på tomten.  

Hundrastplatser; inga problem, Gunnel kommer att kontakta Roger direkt om platser. 

Ängen; PEAB eller Maskinringen sköter den. Karina tar kontakt med Roger.  

Gästgiveriet – kommer att tas hand om av Besöksnäringsgruppen.  

Informationsskylt; Hasse har pratat med Bengt Elmwall, besöksnäringsgruppen kommer 

att ta hand om detta.  

Stora skylt vid rondellen; Marianne meddelade att ansökan är på väg till Trafikverket om 

ett välkomstskylt.  

Rondellen; trafikgruppen tar hand om denna frågan. Bra idéer inom trafikgruppen redan. 

 

Christina Mace frågade vem som tar hand om gamla stationsområdet, Gunnel informerade 

att detta har diskuterats i trafikgruppen och kommunen kommer att skicka ut meddelande 

till ägaren om detta.   

 

Punkt 2 Stormötet 9 maj  

Feedback från de andra grupperna inkluderar att fler deltagare och mer input behövs i 

grupperna. 

 

Inför stormötet den 9 maj beslutade gruppen följande:  

 

Dagordning:  

19.00 Bakgrund – Karina  

19.10 Fakta om Sparreholm – Hans-Erik 

19.20 Rapport från grupperna; 5 min per grupp 



19.40 SWOT – lägga fram på blädderblockspapper och kartor – Britt-Marie och 

Gunnel   

19.50       Härifrån till framtiden; grupparbeten utifrån frågan Sparreholm 2019 (se  

nedan). En från visionsgruppen i varje grupp som dokumenterar  

20.30 Sammanfattning (3 viktigaste punkten från varje grupp) 

20.45 Tack för i dag 

 

Dirigent – Karina  

Protokollförare – Gunnel  

  

Förslag på slogan; Flytta till Flen och bli nån, istället för att vara en nolla i Stockholm 

  

Förslag på frågor till Sparreholm 2019 

Varför vill alla bo här? Vad pratar alla om? Vad har du och vi tillsammans gjort för att 

komma dit?  

Karina gör frågan och skickar ut.  

Marianne frågar Magnus 

Ulla kollar med Jane.  

 

Fika beställas hos Eva Nilsson, 30178 – Karina beställer.  

Duk, projektor – Karina tar med  

Gruppbordslappar – Gunnel  

 Annons i tidningen – Marianne fixar   

 

Punkt 3 Nästa möte ???? 
 

 


