
Minnesanteckningar förda vid nätverksmöte Flens bygderåd 

På Skebokvarnsgården må 16 mars 2015 

 

Närvarande: Krister Karlsson, Carla Svensson, Ebba *Breidensten, Walther de Keyzer, 

Ingemar Mattsson, Hans Olsson, Jenny Hammarlund, Lena Wistrand, Uno Gustafsson, Jill 

Dunker, Anne-Marie Ericsson, Marianne Fröberg, Inger Zetterström-Karlsson, Karina Krogh, 

Jessica Eckermann och Monica Andersson 

 

Mötets öppnande 

Skebokvarn hälsar alla välkomna till dagens möte 

Information kring kulturmiljonen och dess regelverk. 

Inbjuden är Inger Zetterström-Karlsson som gav muntlig och skriftlig information kring 

bakgrund, regelverk/inriktning/villokor. Inger berättade också lite om de ansökningar som 

inkommit, vilka som beviljats och om ej orsak därtill.  

Aktuell information från skyltgruppen 

Gavs av Krister Karlsson (minnesanteckningar tidigae utsänt till bygderåden).All 

kommunikation med länststyrelsen/trafikeverket förväntas ske gm Flens kommun/Tomas 

Boner. Frågor från mötesdeltagarna; skylt ”sjön Båven”, strategi/tidplan för 

välkomstskyltarna med bilder från ”järnvägskonsten”, nästa möte i skyltgruppen äger rum 5/5 

kl 16.00 på stadshuset. 

Bredbandsinformation 

Carla Svensson gav senaste nytt- bla en tilltänkt områdesindelning(ej statisk) ritad av Mikael 

Brandfors. Sparreholm/Helgesta har gjort ansökan. 8/4 kl 18.30 kommer Länsstyrelsen och 

Länsbygderådet med mer information- föranmälan krävs. 

Info/diskussion/samtal med närvarande politiker Karin Krogh och Jenny Hammarlund 

Pågår en inventering/kartläggning av vad det finns för fritids- och idrottsanläggningar, 

översyn av bidragsregler?, hyra av lokaler?, vilket fick flera av mötesdeltagarna att uttrycka 

oro för de mindre föreningarnas möjligheter att hyra kommunala lokaler i framtiden främst 

beroende på ideella föreningars betalningsförmåga. Karina informerade även om en inbjudan 

till dialog kring bostadsförsörjningsplan ons 25/3 18.30-21 på stadshuset i Flen.Inom Barn 

och utbildning pågår en utredning kring till vad tomma skollokaler kan användas till i 

framtiden- hyra ut?, förskolor ini skolhusen? Förskolor tillsammans? 

Avslut med laget runt 

Årets lantisgäng blev Sparreholm, Uno berättade om att filmen om Sparreholm nu är klar och 

rekommenderade besökare ett besök på garaget (www.garaget.se),nytt sjökort finns nu till 

försäljning av båtklubben i Sparreholm, i Malmköping har man gjort en bok av broschyrer- 

”när tåget stannar?” och fått lampor utbytta i belysningen, i Vadsbro-Blacksta vilar man nu ut 

efter revyandet, I Bettna pågår framskrivna planeer på ett eget bygdehus och i Skebokvarn 

förbereds årsmöte med ev uppdrag till bygderådet att starta upp förarbete kring ett funktionellt 

kök.Carla påminner om landsbygdstinget som äger rum 17 april dit varrrrje bygderåd har 

möjlighet att sända 2 representanter. 

Nästa nätverk i Bettna 25/5 kl 18.00. 

 

Vid ordförandeklubban och vid minnesanteckningarna 

Monica Andersson 

 

 

  

http://www.garaget.se),nytt/

