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Anteckningar från möte i Bygdenätverket i Sörmlands hjärta  
onsdag 28 februari 2018 kl 18 – 21 på Café KaCa i Malmköping 

 

1 Välkommen 
Jack Rydberg hälsade alla välkomna och mötet började. 
 

2 Närvarande 
Skebokvarn: Sten Elofson, Monica Andersson 
Sparreholm: Uno Gustafsson, Gunnel Porsander, Ingegerd Bran�ng 
Mellösa: S�na Näslund, Elisabeth Berenfeldt 
Vadsbro: Krister Karlsson 
Be�na: Hans Olsson 
Malmköping: Jack Rydberg, Nalle Remnelius och Maggan Johansson 
Turistbyrån representerades av Elisabeth Holmberg 
Ej närvarande: Årdala och Hälleforsnäs 
 

3 Val av ordförande och sekreterare 
ordförande: Jack, sekreterare: Maggan 
 

4 Alla presenterade sig i en kort ”runda”. 
 

5 Byaråden i Mellösa Hälleforsnäs – rapporter 
Jack meddelar a� Helén Stockow i Hälleforsnäs få� inbjudan �ll dagens möte men har förhinder. 
Kommer vara igång med e� byaråd i april. 
En arbetsgrupp är �llsa� för a� bilda e� bygderåd i mars, säger S�na. 

 
6 Trafikverket 

Då trafikverket inte kan sända ut representanter kvälls�d så står våra frågor kvar. Vi blev �psade a� 
kontakta chefen på Samhälls- och byggnadskontoret, Björn Rabenius i dessa frågor. 
Mötet enades om a� vi har en del trafikfrågor gemensamt så som gång- och cykelbanor, 
has�ghetsbegränsningar, has�ghetskameror, belysning etc. Informa�on från Trafikverket i frågan 
om viltstängsel på väg 55 Flen-Malmköping är a� det krävs olyckor med dödlig utgång för a� 
stängsla sträckan. 
Björn Rabenius kommer a� inbjudas �ll nästa möte. 
 

7 Äldreboende 
Rubriken måste preciseras och specificeras så alla talar samma ”språk”  
Frågan bordläggs �ll e� strategimöte som planlagts �ll �sdag 27 mars i Vadsbro, Krister är värd, 
däre�er inbjuds poli�kerna Karina Krogh och Anders Hermansson för a� svara på Bygdenätverkets 
beredda frågor vid det ordinarie mötet i april. 

 
8 Tågtrafiken i Sparreholm informa�on 

En enkät har gå� ut �ll alla hushåll inom en 2-mils radie. sista svarsdagen är 1 mars och resultaten 
är inte sammanställda ännu, dock tyder svaren på e� tydligt behov av tågstopp i Sparreholm. Vi 
ser fram mot den slutgil�ga sammanställningen av enkäten. 
 

9 Fibergrävning  IP-ONLY 
Mellösa rapporterar 70 anslutningar. 
Logis�ken kunde vara bä�re med de olika momenten i fiberdragningen. Ute på landet blev det 
stopp pga skyddade kulturområden riskerade bli förstörda. Nya underleverantörer har dykt upp.  
I Vadsbro har vissa entreprenörer slutat gräva, bla pga utebliven betalning, men det går fort när de 
väl kommer, �ll midsommar har man lovat vara klara.  
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10 Övriga frågor – laget runt 
S�na nämner Flens kommuns hemsida med skrivningar om de olika orterna. Texterna där är 
inaktuella! Varje ort måste gå in och revidera vad som kan läsas där!!!! 
  
Krister undrar om vem som helst kan bli medlem i Bygdenätverket. Facebook-sidan tar emot 
förfrågan om medlemskap och administratörerna godkänner eller avböjer förfrågningarna. 
Förfarande bör samordnas och förtydligas. 
 

Uno Ingegerd och Gunnel, Sparreholm informerar: 
Fabriken har sedan februari en restaurang och förväntas öppna livsmedelsbu�k i mi�en av mars. 
Hotell är nästa satsning som planeras �ll sommaren. Maskincenter i ny regi har även bu�k i Flen. 
Skolan tar mycket energi, en arbetande styrelse med utsko� krävs.  
 
Monica och Sten i Skebokvarn berä�ar a� de har träffat poli�ker u�från a� inget händer e�er 
ortutvecklingsplanen de kommer ha fler möten…samt bjuda in Håkan Bergsten (kommunchefen) 
inklusive Carla i frågan.  

 
11 Bygdenätverket 

Nalle presenterade tryckt material när det gäller a� förkovra oss i ambassadörsskapet i Sörmlands 
hjärta. Möjlighet finns a� stå i ’tamburen’ �ll Café KaCa/biblioteket i Malmköping, vissa dagar i 
sommar, och dela ut turistmaterial �ll gästande turister. Bjud in Pernilla och Elisabeth 
(turistvärdinnorna) vid planering.  

 
    Elisabeth H från Turis�nforma�onen inbjuder oss alla a� delta i Seniormässan i Stockholm 2 – 4 

                  oktober. Förra året var lyckat med monter och folk som var intresserade av orterna i Flens 
kommun.  

 
12 Nästa möte 

Nästa ordinarie möte blir �sdag 24 april eller torsdag 3 maj eller  tisdag 8 maj  i Hälleforsnäs (som 
fastställer datum) 
Innan dess ses vi i Vadsbro på e� strategimöte då vi reder ut och preciserar vad 
byaråden/bygderåden ser sig ha för funk�on i kommunen.  
Krister är värd �sdag 27 mars klockan 18.00. 
  
Uppföljningsmöte i augus� då Carla Swenson och Håkan  Bergsten  från kommunen bjuds in. Datum 
bestäms vid nästa möte i Hälleforsnäs. 

 
13 Mötet avslutades strax före klockan 21 och alla tackar för e� givande möte med mycket 

engagemang. 
 
 
 
 
 
 
 
Skrev gjorde Maggan Johansson 
 
 
 

De�a dokument skickas med e-post �ll varje ordförande i respek�ve råd för vidare distribuering �ll valda mo�agare.  


