
Minnesanteckningar Arbetsgruppsmöte 26 augusti 2013 kl 18:00 

Offentlig fysisk miljö – Ortsutveckling Skebokvarn 

Närvarande: 4 ortsbor samt Karin Tibbelin, tjänsteman från Flens Kommun 

• Minnesanteckningar från föregående möte 
Gruppen gick igenom minnesanteckningarna från föregående möte den 20 maj.  

1. Flytta lekplats, anlägga grillplats och dra fram gång- & cykelväg till ån 
2. Röja sly längs vägen, rensa runt kanalen 
3. Anordna vindskydd och grillplats vid fotbollsplanen 
4. Välkomstskyllt – Skebokvarn 
5. Muddra kanalen 
6. Sittplatser och trädplantering längs vägen  

Sittplatser och plantering av träd längs gång- & cykelbanan lades lite åt sidan, just nu. Kan 
återtas senare under hösten alternativt till våren. 

7. Minigolfbana - Kanotcentrum  
Angående eventuell minigolfbana som Kanotcentrat eventuellt skulle köpa in, blir inte av. 
Gruppen strök detta ut listan.  

 

• Flytta lekplats, anlägga grillplats och dra fram gång- & cykelväg till ån 
Punkten bör byta namn till ”skapa samlingsplats”, då det inte enbart handlar om att flytta lekplatsen, 
samt delas upp då förlängningen av cykelvägen kan bli kostsamt och ta tid.   

Gruppen efterfrågar mer hjälp från kommunen beträffande utformning och projektering av att flytta 
lekplatsen.  

• Röja sly längs vägen, rensa runt kanalen 
Några arbetade innan sommaren med att ta bort taggråd och röja vid platsen tid lekplatsen 
är tänkt att flyttas, vilket nu vuxit igen.  

När kan kommunen komma och röja på sin mark? 

• Anordna vindskydd och grillplats vid fotbollsplanen 
Gruppen anser att denna punkt bör prioriteras då hösten och vintern närmar sig och det vore bra om 
en väderskyddad plats fans för barnen och deras föräldrar när de behöver byta om.  

Kostnads uppskattning behöver göras, vem kan tänka sig att utföra jobbet? 

• Övrigt 
Markägarna är muntligen tillfrågade angående föreslagna åtgärder. En skriftlig förfrågan till 
markägare behöver göras för att fastställa att de medger tillstånd.  

Tid för nästa möte, bestäms på stormötet den 2 september 2013. 


