
 

Färdplan Flen 
 Ortsutveckling Skebokvarn 

Anteckningar samordningsgruppen 
130306 

 
 
 
 

Ortsutveckling Skebokvarn 
Visions/Samordningsgruppen 

6 mars 2013 
 
Närvarande: Bahri Özen, Ebba Breidenstein (ersättare för Laila Amrouche), Tove Sjöberg, 
Ingeli Karlholm, Marieke Malotaux, Karina Krogh (vid pennan) 
Återbud: Sune Hårdh, Anders Holm 
 

1. Minnesanteckningar 
Gruppen gick genom minnesanteckningarna från förra mötet.   
 
 

2. Kort uppsummering av visionsgruppens uppdrag 
Karina uppsummerade visionsgruppens uppdrag som har två delar i sig:  

a. Att samordna arbetet i arbetsgrupperna, bland annat för att säkerställa att 
grupperna inte gör dubbeljobb genom att arbeta med samma saker och att inget 
faller mellan stolarna. 

b. Driva visionsprocessen så att alla i Skebokvarn har fått möjlighet att bidra till 
visionen. 

 
Visionsgruppen består dels av en representant för varje förening i Skebokvarn och en 
representant för varje arbetsgrupp inom ortsutvecklingen.  
 
 

3. Feedback från stormötet den 28 januari    
Gruppens feedback på stormötet den 28/1 var att: 

• Antalet deltagare var jätte bra 
• Härligt att arbetsgrupperna så snabbt fick många deltagare 
• Det var kul att göra SWOT analysen och se att så många tyckte likadant 
• Det fungerade bra med att använda vykorten som marknadsföring 

 
4. Feedback från arbetsgrupperna 

Näringsliv och turism 
Marieke berättade att gruppen träffades den 12 februari på Kanotcentrum. En del nya 
Skebokvarnsbor är med i gruppen, och gruppen behöver tid att lära känna varandra och 
förtydliga rollerna gentemot varandra och kommunen. Gruppen kom överens att bjuda in alla 
företagare i Skebokvarn den 19 mars för att engagera fler i arbetet, men mötet kanske behöver 
skjutas upp. Karina följer upp med Alexandra och Pernilla på kommunen. Gruppen träffas 
nästa gång den 26 mars. En fråga gruppen hade diskuterat var Välkomstskyltar. Karina 
informerade att Marianne Rynefeldt-Skog, informationsstrateg på kommunen ansvarar för att 
förhandla med Trafikverket om detta och att Trafikverket inte ställer sig positivt till detta. 
Karina tar frågan med tillbaka för en uppdatering på läget runt Trafikskyltar.  
 
Trafik/kommunikation 



Anders Holm, sammankallande för gruppen var sjuk, så Ebba Breidenstein rapporterade från 
gruppens första möte, där Matthias Pfeill från kommunen deltog tillsammans med 6 
Skebokvarnsbor. Gruppen diskuterade vardagskommunikationerna inte fungerar eftersom 
trafiken är inriktat på att nå de stora pendlingskommunikationer i Flen. Gruppen har också 
diskuterat trafiksäkerhet, som är kopplat till Trafikverket. Gruppen tar denna fråga upp på 
nästa möte den 19/3 där Roger Andersson från kommunen kommer att delta. Gruppen har 
också diskuterat bredbandsfrågan men eftersom kommunen just nu arbetar fram en förstudie 
runt bredbandsutbyggnad avvaktar man denna studie innan man jobbar vidare med frågan.  
 
Eftersom både Näringslivsgruppen och Kommunikationsgruppen har bokat in sig i 
bygdegården den 19/3 behöver detta bokas om. Marieke och Ebba stämmer av och hittar om 
det behövs alternativa lösningar.  
 
Offentlig fysisk miljö 
Ingeli rapporterade att gruppen har 12 deltagare och har träffats en första gången. Tyvärr 
kunde Karin Tibbelin från kommunen inte närvara. Gruppen har gjort en lista på förslag på 
åtgärder.  
Karina pratar med Karin, som Bahri och Sune eventuellt kan ta med på en rundtur på orten. 
Roger Andersson behöver också involveras. Gruppen kom överens att frågan om cykel- och 
gångvägar övergår till gruppen Kommunikationer. Ebba tar med frågan till den gruppen.  
En eventuellt quick-fix kan vara att fixa grillplatser och skydd inför Valborg. Karina pratar 
med Roger om vad som är möjligt.  
 
Karina påminde om att skicka minnesanteckningar från gruppmöten till henne, så de kan 
läggas ut på hemsidan. Karina efterfrågade också om grupperna hade kollat med deltagarna 
om det är OK att lägga ut deras kontaktuppgifter. Alla grupper har gett klartecken till detta, 
förutom Näringslivsgruppen som tar upp detta på nästa möte. Karina ber alla kolla om 
grupperna är uppdaterade när de lagts upp. 
 

5. Visionsgruppens nästa steg  
Karina berättade om processen för visionsarbetet, som inkluderar att göra en gemensam 
analys av nuläget genom SWOT analysen, en analys av omvärlden och en framtidsbild genom 
”en promenad i Skebokvarn 2019”. Utifrån detta material kommer byggstenar att tas fram och 
förankras med Skebokvarnsborna. Byggstenar kommer sen att kokas ner till en vision på 5-10 
meningar.  
 
Gruppen gick genom SWOT analysen som gjordes på stormötet. Följande rubriker kan 
identifieras:  
 
Styrkor 
Läget 
Gemenskapen/andan 
Naturen 
Företagen/entreprenörskap 
 

Svagheter 
Brist på kommunikationer 
Brist på service 
Fysiska utformningen av samhället 
Brist på arbetstillfällen 
Demografin 

Möjligheter 
Förbättra kommunikationerna 
Utveckla servicen 
Utveckla utformningen av samhället 
Utveckla naturen och friluftslivet 
Generationsväxling 

Hot 
Ytterligare nerdragning på kommunikation 
och service 
Arbetsmarknaden 
Fritidsboende tar över 
 
Externa aktörer: IKEA/Länsstyrelsen/ryssen! 

 



Karina uppdaterar SWOT analysen och skickar den ut för diskussion i grupperna. Efter 
diskussionerna i grupperna presenteras SWOT analysen på nästa stormöte. SWOT analysen 
kan också hängas upp i Bygdegården så fler kan få möjlighet att bidra. Karin gör en affisch, 
som Ingeli hänger upp. 
 
Nästa steg i visionsarbetet är omvärldsanalysen, som Karina förbereder inför nästa stormöte.   
Efter omvärldsanalysen kommer övningen ”En promenad i Skebokvarn 2019” att göras på ett 
kommande stormöte. Karina skickar bildspel om visionsprocessen till gruppen. 
 

6. Nästa stormöte 
Gruppen kom överens att anordna nästa stormöte den 16 april kl.19-21. Ingeli kollar om 
Bygdegården är ledig och beställer fika.  
 
Gruppen kom överens om följande dagordning för stormötet: 
19.00  Välkommen och hur kom vi hit? (Karina och visionsgruppen) 
19.10  Rapport från arbetsgrupperna; hur långt har vi kommit, vad har diskuterats? (10 

minuter per grupp – sammankallande för varje grupp) 
19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna 
20.00 Visionsarbetet – hur ser processen ut? 
20.05 Återkoppling på SWOT analysen 
20.10 Presentation av trender 
20.20 Gruppdiskussioner; vad är konsekvenserna för Skebokvarn och vad är våra 

största utmaningar? 
20.50 Feedback på gruppdiskussionerna 
21.00 Tack för ikväll 
 
Gruppen kom överens om att marknadsföra stormötet på följande sätt: 

• Annons i tidningen inför mötet (Karina) 
• Mejl till alla (Karina) 
• Facebook gruppen Ortsutveckling Skebokvarn (Karina) 
• Vykort i brevlådarna (Karina gör förslag och trycker upp och skickar till gruppen som 

fördelar i samhället) 
o Text; nu jobbar arbetsgrupperna för fullt och bubblor med fartsträckor! 

• Affischer (Karina trycker upp och skickar till gruppen) 
 
Bra om vykorten kommer innan påsk. 50 mer än förra gången behövs.  
 

7. Nästa möte  
Gruppen träffas nästa gång den 24 april kl. 19-21 på Bygdegården. Ingeli kollar att 
Bygdegården är ledig.  

 
 
 
 
 
 

 


