
Minnesanteckningar Landsbygdsrådet 2013-12-05 i Sparreholm 

Närvarande: se separat närvarolista 

1. Uno Gustafsson och Krister Karlsson hälsar välkommen 

 

2. Lena Wistrand berättar om Leaderprojektet Hela Sparreholm ska blomstra, som Sparreholms 

Bygderåd drog igång i augusti. Det övergripande målet är att marknadsföra Sparreholm för 

att öka inflyttningen och stärka besöksnäringen på orten. Projektet har en hemsida, 

www.sparreholm.eu, och en facebookgrupp, Hela Sparreholm ska blomstra. Där kan den som 

är intresserad följa det som händer i Sparreholm. 

 

3. Karina Krogh redogör för den senaste utvecklingen när det gäller bredband i Flens kommun. 

Den förstudie som hon har arbetat med är i stort sett klar och kommunen står i dagsläget 

inför två alternativ: antingen att själv bygga ut bredbandsnätet och fungera som 

stamnätsägare eller att skriva avtal med Skanova som i så fall får rollen som stamnätsägare. 

Karina Krogh har sammanställt båda alternativens för- och nackdelar. De kommer 

tillsammans med förstudien att presenteras för Flens politiker inom de närmaste månaderna. 

Därefter är det kommunfullmäktige som fattar beslut om vilket alternativ kommunen ska 

välja. Om man väljer att själv vara stamnätsägare kan projekteringsarbetet tidigast komma 

igång under första halvan av 2014. Om man väljer Skanova kan arbetet tidigast komma igång 

under 2015. 

Oavsett vilket alternativ kommunen väljer kommer kostnaden för anslutning inom 

tätbebyggda områden (Flen, Hälleforsnäs, Malmköping och ev. Sparreholm) att blir ca 16.700 

kronor per hushåll. På landsbygden är det svårt att uppskatta kostnaden, men enligt 

erfarenhet ligger det mellan 12 000 och 25 000 kronor per hushåll. 

 

4. Ortsvis genomgång av bredbandsläget. 

Bettna: har gjort en muntlig sondering av intresset i bygden. Jobbar på att sprida information 

och öka kunskaperna bland de som bor på landsbygden. Uppskattar att efterfrågan finns, 

inte minst bland företagarna. 

Årdala: intresse finns absolut, men alla vill veta vad det kostar. Årdala är glesbygd, det är 

långt mellan husen.  

Skebokvarn: har bildat en arbetsgrupp för bredband inom ortsutvecklingsprojektet och ligger 

i startgroparna. Ska börja med att ta reda på hur stort intresset är i bygden. 

Flen: ingen representant fanns på plats 

Malmköping: intresse finns, men ingen som jobbar aktivt med frågan just nu. Fiberrör 

grävdes ned i samband med att tätorten fick fjärrvärme. 

Vadsbro/Blacksta: luften har gått ur bredbandsdiskussionen just nu. Hoppas på att kunna ta 

nya tag. 

Sparreholm: har skickat ut ca 700 intresseanmälningar och fått tillbaka drygt 420. Skapat en 

hemsida som heter www.sparreholmfiber.se. På hemsidan finns massor av information och 

fakta. Man använder Google Earth för att synliggöra var intresset för bredband finns men 

också för att markera fornlämningar och annat som försvårar grävande.  

Flera av de andra orterna uttryckte intresse för att kunna skapa en liknande hemsida för sin 

bygd. Frågan kommer att tas upp igen. 

 

http://www.sparreholm.eu/
http://www.sparreholmfiber.se/


5. Nätverksgruppen enas om att alla orter ska delta i det årliga lyktuppsläppet som genomförs 

söndagen den 5 januari klockan 18.00. 

 

6. Lena Wistrand gör en kort genomgång av det aktuella läget när det gäller skolstrukturen i 

Flens kommun. Kyrkskolan och Ekbacken har fått en tidsfrist eftersom barn- och 

utbildningsnämnden ska göra en analys av vad det skulle innebära att behålla de två skolorna 

innan fullmäktige fattar beslut. Beslutet kommer inte att tas före valet 2014. 

Ortsvis genomgång av skolläget: 

Sparreholm: arbetar vidare med två parallella spår. Fortsatt argumentation för att Ekbacken 

ska finnas kvar på kommunal skola och arbete med att före 31 januari ha en ansökan om 

friskola klar. Friskolan ska i så fall drivas av ett icke vinstdrivande aktiebolag. 

Bettna: tycker att kommunen har varit dåliga på att förklara varför skolstrukturen måste 

förändras. Bettna får behålla sin skola men får en sammanslagning av förskolan och skolan. 

Malmköping: påpekar att hanteringen av frågan varit synnerligen bristfällig. I Malmköping 

finns en mycket engagerad föräldragrupp som fortsätter kampen för högstadiet. 

Årdala: konstaterar att de vet precis vad som händer med en bygd när skolan läggs ned. 

Sedan Sigridslund lades ned flyttar inga barnfamiljer till Årdala. 

Skebokvarn: är glada över att orterna slåss för sina skolor och gör sina röster hörda. 

Vadsbro/Blacksta: konstaterar att det inte är bra när skolprojektet inte tagit hänsyn till 

ortsutvecklingen i sitt arbete. Det saknas ett helhetstänk om ”Flen en Kommun” 

 

7. Vi diskuterar behovet av fortsatt nätverksarbete och beslutar att nätverket ska finnas kvar. Vi 

beslutar också att ansvaret för att organisera träffarna ska rotera mellan orterna. Näst i tur är 

Flen, som får uppdraget att kalla till nästa möte. Krister Karlsson kontaktar Flen. 

Kontakt togs mellan Skebokvarn och Bettna till en gemensam ”skyltgrupp” 

 

8. Lena Wistrand bjuder in till Sparreholms Vinterfest den 15 februari. Mer info kommer på 

hemsidan, www.sparreholm.eu  

Krister Karlsson bjuder in till 2014 års föreställning med Kung Blackes Gycklare i Vadsbro-

Blacksta. Föreställningen heter ”En sån soppa eller tre kokta och ett pucko”. Biljetter finns att 

beställa på hemsidan www.gycklarna.se eller på Flens bibliotek 

 

9. Nästa möte 2014-02-18 i Flen 

 

10. Krister Karlsson och Uno Gustafsson avslutar mötet och tackar för ikväll. 

http://www.sparreholm.eu/
http://www.gycklarna.se/

