
Anteckningar från gemensamt arbetsgruppsmöte Skebokvarn 2014-06-09 
 

Närvarande: Monika Andersson, Sune Hård, Anne Olling, Gunnar Eriksson och Mikael Berger från 
arbetsgruppen i Skebokvarn. ”Carla” Swenson, Helena Rengemo, Karin Tibbelin, Alexandra Elfridsson 
och Tomas Bonér från Flens kommun. 
 
Genomgång av hur processen i ortsutvecklingsarbetet ska fungera. Vision och handlingsplan tas fram 
till ett stormöte. Mötet beslutar och spikar vision och handlingsplan för genomförande.  
För genomförande är gången från ortsutveckling till nämnd, en tidsplan med 
planeringsförutsättningar januari 2015, planberedning mars-sept 2015. Beslut KF okt 2015, antags i 
budget 2016. Beroende på hur förvaltning och nämnd prioriterar kan vissa åtgärder budgeteras för 
2017 och ev. även ännu längre fram. 
 
Genomgång av frågor som gått från ortsutveckling till kommunövergripande. Frågor som alltså ej ska 
ingå i ortutvecklingsarbetet utan arbetas med i projekt eller linjeverksamhet. Skyltar, en 
kommuntäckande skyltgrupp inom Nätverket för bygderåd ska vara kontakten med kommunen (läs 
Tomas Bonér), bredband, trafikfrågor gällande hastighetsbegränsningar. 
 
Genomgång av ”önskelistan” på ortsbornas begäran. Vi gick igenom den och gjorde uppdelning i vad 
som kan vara quick-fix och vad som hör till den kommande handlingsplanen. Vissa punkter ströks 
och någon punkt var redan genomförd. 
Vad som kan vara quick-fix och hur medel söks finns på denna länk http://www.flen.se/sv/Om-Flens-
kommun/Fardplan-Flen/Ortsutveckling1/Projektmedel/  
 
Eget postnummer – de måste definiera området och bevisa att majoriteten vill. Helena lovade att 
skicka en lista med fastighetsägare inom ett grovt uppskattat område till Monika, vilket har gjorts. 
 
Det var även diskussioner om vem som äger marken där busshållsplatsen ligger.  Björn Zetterqvist 
säger att han inte äger, vilket han gör enligt kommunen.  Önskemål om att busskuren vänds så att 
väntande syns från vägen. 
Roger Andersson, Tekniska kontoret, har sagt sig kunna bidra i form av bränsle till röjsågar för att 
ortsborna själva kan röja sly. Detta var känt för de närvarande men slyröjning hade ännu ej skett då 
det är ett omfattande arbete. Frågor om slyröjning - vem ska göra det, vem ska betala, vem äger 
olika områden, vad får kommunen göra på annans mark, o.s.v. 
Sune Hårdh erbjöd sig att gå runt och visa vilka problem som finns och som behöver diskuteras med 
Trafikverket i form av skymda gatlyktor, slyröjning m.m. 
 
Karin hade tagit reda på vad som gäller för tillstånd hos Länsstyrelsen vid muddring och 
vattenverksamhet och vidarebefordrade informationen till ortsborna. Mikael (Kanotcenter) hade 
haft kontakt med Länsstyrelsen tidigare, och inte fått tillstånd (att muddra?) efter att Länsstyrelsen 
varit på plats och tittat. 
En kort redogörelse för det kommande bredbandsprojektet gjordes. Bredbandsutbyggnaden 
kommer att bli ett eget projekt och inte en ortsutvecklingsfråga. 
 
Arbetsgruppen fick i uppdrag att jobba vidare med mallen för handlingsplan och arbeta fram ett 
förslag till ett kommande stormöte. ”Carla” erbjöd sig att komma och stötta dem i det arbetet. Inget 
nytt möte bestämdes utan en förnyad kontakt efter sommaren. 
 
 
Vid tangenterna 
”Carla” Swenson 
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