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1. Anteckningar 
Gruppen gick genom anteckningarna.  

2. Arbetsgrupperna 
Offentlig fysisk miljögruppen träffas på måndag med Karin Tibbelin.  

 
Trafik och kommunikationsgruppen diskuterar följande frågor: 

• De lokala företagare vill ha tömning av brevlådan på kvällen. Anders H. kommer kontakta 
posten.  

• Postnummerändring: argument håller på att samlas in; GPS, namnlistor avvaktas.  
• Trafik och hastighet; skyltar räcker inte, tätortsentreer behövs. 
• Bredband; Karina gav en uppdatering på kommunens förstudie som förväntas att vara klar 

efter sommaren och tydliggöra om man ska arbeta med Telia eller kommunens eget stamnät.  
 

Företag- och turism: Har haft möte med inbjudan till alla företagare på orten. En rad förslag på 
åtgärder kom fram på mötet. Marieke kommer att avgå som sammankallande för gruppen, som ska 
träffas nästa gången i september.  
Strandskydd på Båven – Mikael L. kommer inte på nästa möte.  
Skyltar: Karina redogjorde för Trafikverkets argument i deras avslag till fler välkomstskyltar i 
kommunen .  

 
3. Stormöte innan sommaren 

Gruppen kom överens att något måste hände innan nästa stormöte. Därför beslutade gruppen att 
skjuta upp nästa stormöte från den 4 juni till den 2 september. Istället ska ett informationsblad med 
tid för stormöte skickas ut till alla. Informationsfoldern ska innehålla en liten uppdatering från alla 
grupper inkl.: 

• Postnummer-arbetet 
• Skyltar - trafikverket 
• Fysisk miljö (lista kommer efter mötet den 20/5) 
• Lite om resultatet av analysarbetet – hur vill du ha Skebokvarn? 



• Vilka bidrag det går att söka 
• Nästa stormöte den 2 september  

 

Karina gör utkast och skickar ut till gruppen, sen till alla.  

Datum för nästa stormöte 2 september – Tove kollar med Monica om det är ledigt. Gruppen kom 
överens att den inte behöver träffas innan, men kan använda det upplägg som gjordes på förra 
mötet.  

Karina skickar ut förslag till vykort med mera. Karina tar upp frågan om Bygderådets representation.  

4. Nästa möte 

Efter stormötet i september.  

 

 


