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Ortsutveckling Skebokvarn 

Sammanställning av gruppdiskussionerna vid stormöte den 19 november 2012 

 

Cykel- och gångvägar (25 pluppar) 

 Mellan Skebokvarn och andra orter med delvis belysning, samt inom Skebokvarn 

 Gångbana 

 Genom hela byn med papperskorgar för bl.a. hundbajs och parksoffor med vacker 

belysning 

 Röja vid gångbanan – ta bort sly och buskar 

 Gunnars förslag med ny rondell och gång/cykelväg 

 

Väg 57 (19 pluppar) 

 Lägre hastighet genom hela byn. Chikaner och fartkamror 

 50 genom hela samhället – hastighetskamera 

 

Flytt av lekplatsen (17 pluppar)  

 Gör P-plats, behov finns för fler P-platser vid Skebokvarnsgården 

 Förnya badplatsen (grill och skylt) och flytta lekparken 

 Samlingsplats med grillplats och vindskydd 

 Flytta lekplatsen till fotbollsplanen – göra om till hundgård/rastgård 

 Flytta lekplatsen 

 Gym vid fotbollsplanen 

 

Uppsnyggning av kärret och ån (15 pluppar) 

 Snygga till vid kärret och rensa – ev. EU pengar 

 Göra Svanön mer tillgänglig med flytbrygga, mer handicapvänligt – även bygga lite 

vindskydd 

 Snygga till och röja längst med vägen (57:an), kanalen och sjön 

 Å-rensning – uppströms med festligheter 

 Allmän skogsröjning – slyröjning (kommunröjning) 

 Muddring av kanalerna 

 

Säkerhet vid järnvägen och väg 57 (10 pluppar) 

 Säker järnvägsövergång 

 Skydd järnvägen 

 Uppsnyggning/resning utefter genomfarten - säkerhetsdetalj  

 

Bredband (9 pluppar) 

 

Hälsans stig och fågelskådning runt Ekenspanskärret (8 pluppar) 



 

Utveckla lokala företagare (7 pluppar) 

 

Genomföra planförslag från 2004 (5 pluppar) 

 

Scen i anslutning till bygdehuset (4 pluppar) 

 

Kommunikationer (4 pluppar) 

 Nat-taxi  

 Öppna tågstation/hållplats i Skebokvarn – Björnlunda-Sparreholm-Stjärnhov 

 Bättre kommunikation från Flen = busstaxi 

 

Busshållplatsen (2 pluppar) 

 Vänd busskuren. Låt bussen köra in framför och slippa runda lyse 

 Anslagstavlan – flyttas till bättre plats t.ex. bakom busshållplatsen (quick fix) 

 

Belysning (1 plupp) 

 Bättre belysning i samhället 

 

Välkomstskyltar 

 Både infarterna  - ”kanotister hit” (quick-fix) 

 Välkommen till Skebokvarnskylt 

 


