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1. Inledning 
 
Kommunens projektledare Karina Krogh hälsar mötesdeltagarna välkomna och 
presenterar medlemmarna i den arbetsgrupp, som bildades runt midsommar 2012. 
Medlemmarna representerar ortens föreningar i form av Ingeli Karlholm och Tomas 
Andersson från Skebokvarns IF, Bahri Özen från Fiskeföreningen, Sune Hårdh från 
Hembygdsföreningen, Tove Sjöberg från Änggärdet och Laila Amrouche från 
Bygderådet. Därefter går Karina Krogh igenom kvällens program. 
 
 
2. Introduktion till Ortsutveckling och Färdplan Flen 
 
Lars Rådh, Kommunchef i Flens kommun, berättar om bakgrunden till Färdplan Flen 
och arbetet med ortsutveckling. Ortsutveckling började i Malmköping i 2008 där ett 
missnöje hade växt fram i samband med stängningen av norra infarten. Det ledde till 
ett samarbete mellan kommunen och ortsborna om ortens utveckling. Resultatet blev 
en vision och en 4-årig handlingsplan för Malmköpings utveckling som antogs i 
kommunfullmäktige december 2010. Samtidigt initierades Färdplan Flen, Flens 
kommuns arbete med långsiktig utveckling av kommunen och kommunens 
varumärke. Ortsutveckling identifierades som ett av fler projekt inom Färdplan Flen 
med målet att ta fram en vision och en handlingsplan för varje ort i kommunen. Inom 
Färdplan Flen har en kommunövergripande vision också tagits fram. Lars Rådh läste 
upp visionen som inkluderar en mening om att vi Flens kommun är stolta över våra 
orters särprägel.     
Lars Rådh förklarade att ortsutveckling och Färdplan Flen är baserat på övertygelsen 
att det ger mycket kraft och skapar flera möjligheter när man pratar med varandra 
och samarbetar. Kommunens roll i arbetet med Ortsutveckling är att vara en 
möjliggörande kraft, och för att lyckas krävs insatser från både kommunen, 
näringslivet och föreningar.  
 



Karina Krogh gick genom målen och arbetssätten för ortsutveckling. Målet för 
ortsutveckling är att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare utveckla en 
vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. I Skebokvarn är målet därför att 
utveckla en vision och en handlingsplan för orten. Karina beskrev arbetet med 
ortsutveckling kan delas in i fyra faser: 

• Mobilisering, där ett samarbete mellan ortens föreningar etableras som en 
förutsättning för arbetet. Kan ta mellan 1-12 månader 

• Visions/planeringsfas, där orten i samarbete med kommunen tar fram en 
vision och förslag till åtgärder genom arbetsgrupper och stormöten. Kan ta 
mellan 12-16 månader 

• Genomförande där de åtgärder som kommunen och orten har kommit överens 
om genomföras. Kan ta mellan 3-5 år 

• Avslut där åtgärder som genomförs utvärderas och en ny handlingsplan tas 
fram. Kan ta mellan 6-12 månader.  

I Skebokvarn kommer det efter kvällens möte att bildas arbetsgrupper med teman 
utifrån de idéer som kommer tas fram under mötet. Arbetsgruppernas uppgift är att 
analysera förutsättningarna för utveckling inom sina respektive områden och att bidra 
till visionsarbetet. Arbetsgrupperna består av ortsbor som är intresserade av 
respektive tema och tjänstemän från kommunen. En särskild arbetsgrupp leder 
visionsprocessen och säkerställer att visionen förankras i orten. Varje förening har en 
representant i visionsgruppen och där ingår dessutom de sammankallande i övriga 
arbetsgrupper.    
 
3. Skebokvarn 2019 – hur ska det upplevas 
 
I samband med fikapausen sätter sig mötesdeltagarna i grupper om max fem 
personer för att diskutera och beskriva hur Skebokvarn ska se ut och upplevas 2019. 
Som avslut fick grupperna prioritera de fem viktigaste idéerna och redovisa dessa.  
 
Redovisning av fem prioriterade idéer: 

- Väg 57 lägre hastighet genom hela byn genom chikaner och fartkameror 
- GC-väg genom hela byn med papperskorgar och vacker belysning 
- Lekparken flyttas till fotbollsplan. Den gamla görs om till hundrastgård eller fler 

p-platser 
- Gym träffas och träna under mörka årstiden på plats 
- Årensning från väg 57 och uppåt med festligheter 
- Uppsnyggning längs med genomfarten 
- Muddring av kanalen ända ut i Båven 
- Välkomstskyltar vid båda infarterna 
- Anslagstavlan vid Skebokvarnsgården flyttas fram synbar plats 
- Vänd busskuren med vacker belysning 
- Genomför gällande detaljplan för Västra Skebokvarn 
- Röja utmed gångbanan ta bort sly och buskar 
- Bättre belysning i hela samhället 
- Tågstopp 
- Säkerhet kring järnvägen (staket, gångtunnlar, bomfällningar) 



- Gunnars rondell = vid utfarten från Nygård vid den tänkta skoltomten 
- Snygga till kärret 
- Samlingspunkt med grillplats, vindskydd och bänkar 
- Scen i Skebokvarnsgården 
- Arbeta mer med turismen och gör Svanö tillgänglig för rörelsehindrade 
- Satsa på barn och ungdomar. Erbjud nattaxi fredag och lördagar för 

ungdomars resor till nöjen i Flen 
- Utveckla lokala småföretag 
- Bredband 
- Förnya badplatsen, grill och ordentlig skyltning 
- En riktig lekplats 
- Hälsans stig och fågelskådningsstig runt Ekensdalskärret 

 
Alla deltagare röstar genom ”duttövning” för att ge de blivande arbetsgrupperna idéer 
och stöd för prioriteringar. 
 
4. Nästa steg 
 
Karina informerade att visionsgruppen i den kommande veckan kommer gå igenom 
materialet från kvällens arbete och välja ut teman för de blivande arbetsgrupperna. 
Sedan utses sammankallande i varje grupp och de tjänstemän som ska stötta arbetet 
i grupperna. 
 
Kommunens hemsida och mail direkt till mötesdeltagarna kommer att redovisa 
resultatet från kvällens arbete. Senare kommer anteckningar från arbetsgruppernas 
möten att redovisas på hemsidan. 
 
Nytt stormöte i början av 2013 där arbetsgrupperna kan rapportera om sitt arbete och 
visionsarbetet dras igång.  
 
5. TACK FÖR I KVÄLL!  
 
Karina Krogh avslutar mötet klockan 21.00 med ett stort tack för det fina frammöte 
och det stora engagemang.  

 


