
Ortsutveckling Skebokvarn 
mötesanteckningar från arbetsgruppen Företag och Turism 

14 maj 2013 
 

Närvarande: Monica Andersson, Tina Johansson,  Anders Holm,  Marieke Malotaux(sammankallande och                                 
                     dagens sekreterare), Pernilla Hagström och Alexandra Elfridsson.                               
                   
Återbud:    Mikael och Carina Berger, Hans Gustavsson, Gunilla Palmqvist  och Ebba Breidenstein . 
 
 

1. Frågan om Mikael Larsson (näringslivschef i Flens kommun) ska komma till nästa stormöte för att 
berätta om ändring av strandskyddsregler eller ”porten till Båven diskuterades. 

Vi anser det inte aktuell nästa stormötet: De som i första hand berörs av de ändrade reglarna är  
markägarna intill Båven  har lämnat sina synpunkter till berörda myndigheter. Och utförligare Information 
om ”porten till Båven” skall senare ges i Sparreholm och de som är intresserade kan åka dit. 
 

2. Monica Andersson lyfte fram frågan om välkomstskyltar till Skebokvarn med Kanotmotiv. Flens 
kommun har ansökt om tillstånd som har fått avslag från Trafikverket  
Detta gäller inte bara Skebokvarn men även Bettna med flera. Mera info om detta kommer att 
lämnas på nästa stormöte. 
 

3. Idéerna från inlämnade post-it lappar från dialogmötet med företagarna och sammanställningen 
från stormötes Swot-analys diskuterades. Nya tillkom till ex omklädnings rum o cykelställ på den 
kommunala badplatsen m.m 

Det var tyvärr många frånvarande och därför beslöt vi att jobba vidare med detssa frågor när vi efter 
sommaruppehållet 
 

4. Eftersom flera av oss har högsäsong under våren och sommaren föreslogs ett sommaruppehåll för 
arbetsgruppsmöten fram till början av september. 

Vad passar bäst för var och en: måndag 2/9 eller 9/9 ?  
Hör av er om detta helst direkt men senast före midsommar till Marieke : m.e.malotaux@gmail.com 
 

5. Skicka också  gärna ett sms till sammankallande om du  i sista stund upptäcker att du inte 
kan kan komma  på möten så behöver vi inte undra vem som kommer eller inte!  

 
6. Vi kom överens om att Mötesprotokoll skickas till alla i arbetsgruppen för påseende och eventuell 

kommentar till avsändare inom 5 dagar. Uteblivande reaktion tolkas som godkännande, sedan 
skickas det vidare till Karina för publicering på Kommunens hemsida. 

Men det är ändå skönt om du har läst anteckningarna att meddela detta till avsändaren, om så bara med ett 
OK ! 
 

7. Marieke vill gärna lämna över rollen som sammankallande för arbetsgruppen efter sommaren men 
vill fortsätta engagera sig. 

Vem kan tänka sig ta över detta? 
 

8. Datum för nästa stormöte bestäms i sammordningsgruppen i morgonkväll och meddelas senare 
 
 
 
Onsdag 15 maj 2013 
Marieke Malotaux 
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