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Dagordning 

1. Minnesanteckningar från förra mötet 

2. Feedback från andra grupper 

3. Feedback från stormöte den 9 maj 

4. Visionen 

5. Övrigt 

6. Nästa möte 

 

Punkt 1 Minnesanteckningar från förra mötet 

Gunnel har skrivit mail till Roger Andersson om quickfixes, men inte fått svar. Karina kollar 

upp med Roger. 

En del quickfixes har tagits upp på trygghetsvandringen som ägde rum den 24 maj  

Idéen om att snygga till i byn kommer att tas upp på nästa trafikgruppsmöte den 31 maj.  

 

Punkt 2 Feedback från andra grupper 

Trafik, boende, estetik och miljö: trygghetsvandring ägde rum den 24 maj. Gunilla Malmquist 

sammanställer och resultatet publiceras på kommunens hemsida.  

Gruppen har tre möten planerat innan sommaren och har fått i hemläxa att fundera på rubriker 

som gruppen ska arbeta med och förutsättningar för utveckling inom teman för gruppen.  

 

Skola, omsorg och service; ska träffas den 16 juni.  

 

Besöksnäring, näringsliv och aktiviteter; Gunilla berättade att Sparreholm Hantverkshus, den 

ideella föreningen, som arbetar på att starta Ullspinneriet håller på att formulera ett avtal med 

kommunen om hyra Gästgiveriet under 2 år och under sommaren ansvara för café och 

turistinformation. Föreningen hoppas på att kunna komma in i lokalen till den 11 juni för 

World Wide Knitting Day in public. 

Karina kollar med Roger när omgivningarna runt Gästgiveriet kommer att snyggas till.  

 

Punkt 3 Feedback från stormötet den 9 maj 

Gruppen tyckte det var ett bra möte. Kommentarer inkluderade:  

 8 år kort tid att realisera visioner på 

 fler behöver engagera sig mer än bara att komma på stormöten; alla i grupperna måste 

försöka att rekrytera fler folk till grupperna 

 diskussionsgrupperna på stormötet var för stora.  

 



 

Punkt 4 Visionen 

Gruppen tittade på sammanställningen av gruppdiskussionerna från 9 maj och kom fram till 

fyra kärnvärden:  

 natur 

 kultur 

 kommunikationer 

 engagemang och samverkan 

 

Gruppen identifierade byggstenar för varje kärnvärde. Byggstenar är styrkor som vi redan har 

att bygga på: 

 Natur; Båven, ekhagarna och badet 

 Kultur; hembygdsgården, Sparreholmsdagen, boulebanan, slott och herrsäten, kyrkan 

och Gråfors samlingar 

 Kommunikationer; bra bussförbindelser, närheten till Skavsta, geografisk bra läge 

 Engagemang: Många aktiva föreningar, ett bra fungerande bygderåd, engagerade 

ortsbor 

 

Förutom dessa identifierade gruppen också ett högt antal fritidsboende som en byggsten.  

 

Inför nästa möte kom gruppen överens om följande hemläxa: 

 Påbörja en analys av vilka faktorer i omvärlden som påverka utvecklingen i 

Sparreholm. Karina skickar ut sammanställningen från omvärldsanalysseminariet den 

9 maj.  

 

Punkt 5 Övrigt 

Sparreholmsträffen: Ulla förslog att arbetet med ortsutveckling är med på Sparreholmsträffen 

den 6 augusti representerat av Bygderådet och kommunen. Ulla har pratat med Bosse och 

Karina som både tyckte det lät bra. Karina kan inte delta den 6 aug. men försöker hitta en 

annan tjänsteman. Gruppen kom överens att ha Sparreholmsträffen på dagordningen för nästa 

möte.  

 

Finansieringsmöjligheter från Länsstyrelsen: Karina delade ut en sammanfattning av vilka 

möjligheter för finansiering det finns genom Länsstyrelsen. Pappret kommer löpande att 

uppdateras med nya möjligheter. Senast har Karina träffat Sörmlandsidrotten som också har 

möjligheter för ekonomisk stöd till landsbygdsutveckling.  

 

Punkt 6 Nästa möte 

Gruppen kom överens att träffas den 20 juni kl 18-20 hos Gunnel Porsander.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


