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Ortsutveckling – Skebokvarn 
Minnesanteckningar från mötet med  

Företag och turismgruppen 
2013-09-09 

 
 

Närvarande;  
Mikael Berger   Förkortas enligt nedan till MB 
Monica Andersson  Förkortas enligt nedan till MA 
Anders Holm   Förkortas enligt nedan till AH 
Hans Gustavsson  Förkortas enligt nedan till HG 
Marieke Malotaux  Förkortas enligt nedan till MM 
Alexandra Elfridsson  Förkortas enligt nedan till AE 
 
 

• Mötet inleddes med att diskutera upplägg för kvällen. Gruppen enades om att bland annat 
gå igenom föregående minnesanteckningar och ta upp frågan om en ny sammankallande för 
gruppen då MM avsagt sig den rollen. 
 

• MM tog upp ämnet kommunikation. Kommunikation kom upp som en ”röd tråd” på ett 
grupparbete under stormötet den 2/9. Skebokvarn måste synas. MM lyfte också frågan om 
det finns möjlighet att ansluta sig till Sparreholms företagarförening?  
 

• AH berättade att han fungerar som en kommunikatör mellan denna grupp (Företag- och 
turismgruppen) och gruppen Trafik- och kommunikation där AH ingår. Vidare berättade AH 
att han haft kontakt med Posten gällande frågan om möjlighet finns att senarelägga 
tömningen av brevlådan. Posten meddelade att det ej kommer att ändras då det inte är en 
postlåda som omfattas av ett så kallat ombud. I höst blir det en förändring då det kommer 
att bli en ny postsortering i Hallsberg.  
 

• Gruppen diskuterade om det skulle kunna gå att förhandla med posten om att det tre 
befintliga brevlådorma som finns i dag kan minska och att det bara finns en brevlåda men 
med en senare tömning. AH håller oss informerade. 
 

• MM vill avsäga sin roll som sammankallande som tidigare meddelats, därav behöver 
gruppen en ny sammankallande. MM berättade vad rollen innebär och HG tog på sig rollen 
att vara ny sammankallande för gruppen.  
 

• AE berättade om Flens kommun företagsregister. Det finns dels en publik del som finns på 
kommunens hemsida under fliken näringsliv www.flen.se/naringsliv och dels ett register 
som kräver inloggning.  Det kan skilja sig åt i antalet företag i de olika registren då enskilda 

http://www.flen.se/naringsliv


firmor ligger under PuL1 och väljer själva om de vill vara med i den publika delen av 
företagsregistret eller ej.  
 

• AH tog upp vikten av ett eget postnummer och postort och önskar ta upp vissa punkter kring 
detta med Karina Krogh. MA tipsade om ta kontakt med Sörmlands Vatten för att undersöka 
möjligheterna om det går att få adresser av dem. 
 

• Önskemål om att få kontakt med Alexandra Björk på Flens kommun som arbetar med GIS 
lades fram. AE förmedlar kontaktuppgifter till henne (se nedan).  
Alexandra Björk, GIS-ingenjör Flens kommun 
Tel: 0157- 43 00 39. E-post: Alexandra.Bjork@flen.se 
 

• Diskussion fördes om den mall som ska innehålla arbetsgruppens förslag till handlingsplan 
som ligger till grund för arbetet inom ortsutvecklingen samt analysen av förutsättningar för 
utveckling med mål och förslag till åtgärder. AE har börjat fylla i dokumentet och skickade 
ett utkast till gruppen innan semestern för påseende. Utkastet med aktiviteter diskuterades 
och beslut fattades att arbeta vidare med dokumentet samt med swot-analysen på nästa 
möte.  
 

• MA informerade om att Skebokvarn inte är med i ansökan gällande skyltar Bygderådet har 
skrivit till Marianne Rynefeldt-Skog på Flens kommun. Önskemål finns att ansökan om 
skyltar görs. MA berättade också om postnummer begränsning, 642 91. 
 

• MB redogjorde för de punkter med idéer han hade listat för såväl målgruppen turister som 
för företagare;  
Vad kan förenklas för besökarna? Välkomstskyltar med association till kanot och vatten. 
Sopsortering för turismen 
Badet 
Ishockey/fotbollsplan 
Båtklubb 
Centralt 
Fågelskydd nytt fr. o m 2011, även en ny fågelskyddskarta (ett bra informationsbrev är 
framtaget av Växjö)  
Bykarta/anslagstavla med hänvisningar 
Promenad- och utflyktsstig, cykeltur 
Skebokvarns must 
Busslinjerna från Sparreholm är undermåliga, buss 789 
Fiske, stor sysselsättning men det råder stor okunskap om att det inte är fritt fram att fiska 
överallt. Fisket skulle kunna öka om fiskeklubben hade bättre relation med fastighets- och 
markägare. 
 

• Bredband kom upp som en punkt. AE hänvisade till Karina Krogh som arbetar med en 
förstudie om Bredband.  
 

                                                           
1 Personuppgiftslagen förkortas ofta PuL. 
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• AE informerade och delade ut en inbjudan till Flens kommuns näringslivsdag den 4/10 samt 
en flyer som kortfattat beskriver vad Näringslivskontoret på Flens kommun arbetar med. 
 

• Mötet avslutades med att bestämma datum för nästa möte. Nästa möte äger rum den 5 
november kl:18.30–20.30 på Kanotcenter (gamla Mejeriet) i Skebokvarn.  
 
 
Minnesanteckningarna förda av 
Alexandra Elfridsson 


