
Möte i visionsgruppen 2011-09-19 
 
 
 
Närvarande: Magnus Svensson, Karina Krogh, Christina Lydecker och Gunnel 
Porsander 
 
Ej närvarande: Christina Mace, Ulla Grahn, Camilla Norgren, Gunilla Jacobsson, 
Jane Nordrup. Hans Johnsson 
 
 
Christina började med att berätta att Gunnel och Christina  har varit på ett möte med 
kommunen ”Rådslag – för ett tryggare Flen”.  
 
Karina kollar upp vad status på rapporten från Trygghetsvandringen är. 
 

1. Återkoppling från stormötet den 15 aug 
 
Gunnel redogjorde för stormötet i stora drag. Affären upplevs idag som ett av det 
största problemen i byn.  Magnus säger att det räcker inte att en verksamhet står på 
ett ben utan måste ha fler ben att stå på så attman har en möjlighet att kunna gå med 
vinst. 

Man skulle kunna  samla olika verksamheter i ett hantverks och saluhus t.ex.  

Vi skulle behöva marknadsföra att om vi folk vill åka på en aktiviteter i Sörmland så 
vore det bra om man säger att ”då åker vi till Sparreholm och utgår därifrån”, dvs att 
Sparreholm är basen för försäljning av biljetter, fikekort, uthyrning av saker etc. 

Dessutom skulle vi på ett aktivt sett skapa samarbete med andra orter. 
 

2. Återkoppling på besök hos dem andra arbetsgrupperna 
 
Magnus berättade om vad han upplevt  vid mötet med Trafik och Boende gruppen 
och vilka diskussioner som togs upp där. Se protokoll från Trafik och Boende 
gruppens möte den 9 september på kommunens hemsida och Magnus anteckningar 
från det mötet nedan: 

Vision – Magnus Svensson 

Möte med trafik, boende 

Nuvarande 

Natur; Båven, ekhagarna, fåglarna, badet 
Kultur; Hembygdsföreningen, Sparreholms Slott, Sparreholmsträffen, Gråfors 
samlingar, boulebana, kyrkan 
Kommunikationer; bra bussförbindelser, närheten till Skavsta, geografisk bra läge 



Engagemang och samverkan; aktiva föreningar, fungerande bygderåd, engagerade 
ortsbor 
 
Kommentarer 

Det kom upp många intressanta kommentarer under mötet. En del var att orden 

kunde spetsas. Tex: Byggstenar kunde heta grundstenar. 

Natur 

Von rosen, Hyltinge ravinen mm borde vara med . Se till hela Sparreholm. Paketeras 

så att människor hittar dit. 

Kultur 

Borde renodlas så att det blir en ny punkt där Evenemang borde vara en punkt där 

tex Sparreholmsträffen, Gråfors samlingar, boulebana och slott borde vara. 

Under kultur borde Sparreholms historia vara med. Fler slott, Se till hela Sparreholm 

och inte bara till tätorten. 

Få fram alla historier om slott, broar mm 

Paketeras så att människor hittar dit. 

Kommunikation 

Trafikgruppen var eniga i att det inte är kommunikationen i sig själv som är vår 

unicitet utan vårt strategiska läge med många städer, människor, vägar, flygplatser 

mm som borde vara grund stenen. 

Förslaget vara att byta kommunikation till tex Geografiska läget.  

Fönstret mot Båven kanske skulle utnyttjas i natur, geografiska läget eller 

kommunikation. 

Engagemang 

Viktig men kommer in i alla andra punkter, svårt med minskat intresse för människor 

att vara med i föreningar. 

Ny punkt - Evenemang 

Sparreholmsträffen, Gråfors samlingar, boulebana mm. Alla Slott borde vara med om 
de har café, bilmuseum mm. Se till allt annat som händer i sparre. Badet, Båven runt. 

Ta fram färdiga vandringsslingor och kartor för att hitta till de olika sevärdheterna. 
 
Gunilla J samlar information  från Näringslivsgruppen 
Hans J tar Skola och service 
 



Gunnel sammanställer från de olika grupperna om hon får mail från de som är och 
hör med de andra grupperna. Presenterar det på stormötet och processen en gång 
till. 
 

3. diskussion om förslag på vision 
 
Visionen ska lyfta stoltheten i byn. 
 
4. vision på stormöte den 3 oktober 

Grundstenar: 

Natur, Kultur, Geografiskt läge, Engagemang och samverkan,  Evenemang 

Vi började spåna om olika förslag till meningar med att använda den slogan som togs 

fram tidigare i bygderådet. 

Mitt Sparreholm mitt i Sörmland där Båven möter ekhagarna. 

Mitt Sparreholm mitt i Sörmland där naturen möter kulturen. 

Mitt Sparreholm mitt i Sörmland där Båven möter naturen och kulturen 

Mitt Sparreholm mitt i Sörmland där människan möter naturen och kulturen 

Mitt Sparreholm mitt i Sörmland där man bara mal och mal 

Mitt Sparreholm mitt i Sörmland där fiskgjusen möter malen 

Mitt Sparreholm mitt i Sörmland där vi är nära både stad och land 

Mitt Sparreholm mitt i Sörmland där vi har en gemensam känsla kring närhet till 
friheten med Båvens skärgård, underskön natur  kulturhistoria runt hörnet 

 
Tog sedan steget vidare utan slogan och kom med följande förslag 

Sparreholm där vi känner gemenskap i  närhet till friheten med Båvens skärgård, 

underskön natur och kulturhistoria runt hörnet. 

Sparreholm nära till stad och land friheten, gemenskapen och historiens band 

 

Österlens nästa, Sparreholms bästa 

Vid Pennan 

Gunnel Porsander 


