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Ortsutveckling Skebokvarn 
Trafik och kommunikationsgruppen 

 
Kortfattade minnesanteckningar från mötet i Skebokvarn  

19 februari kl 19-21 
 
Deltagare: Inga Lönn, Irmgard Carlsson, Kerstin Bergström, Torgny Lindgren, Anders Holm, 
Ebba och Abbe Breidenstein, Christer Alexandersson, Matthias Pfeil (Flens kn) 
 
Diskussionerna på mötet kretsade i stort kring kollektivtrafiken. Matthias inledde med en 
redovisning av kollektivtrafiken i kommunen, om linjerna, kompletteringstrafiken och även 
kostnaderna.  
 
Det har kommit en del synpunkter om delningen av busslinje 789 Gnesta-Flen som uppfattas 
som en försämring av några resenärer. Matthias förklarade varför man har valt att dela upp 
linjen i två linjer, på så sätt blir det nämligen möjligt att styra alla turer mellan Sparreholm 
och Gnesta till och från pendeltågen i Gnesta, samtidigt som turerna mellan Sparreholm och 
Flen styrs av Stockholmstågen och skolorna i Flen. För elever från Stjärnhov/Björnlunda till 
gymnasieskolan i Flen finns dock genomgående turer kvar på morgonen och eftermiddagen.  
 
På mötet framkom önskemål om att ändå se till att sambanden (anslutningar) mellan 
Skebokvarn och Gnesta bibehålls i möjligaste mån, något som redan fungerar någorlunda bra 
på vardagarna, men inte på helgerna. Ytterligare ett önskemål gäller kvällsturer på 
vardagarna, eventuellt med anropstyrda taxibilar. Gruppen diskuterade också problembilden 
med kollektivtrafiken bortom de stora vägarna där linjetrafik körs. I dessa områden ”på 
landet” erbjuds idag s.k. kompletteringstrafik minst en gång i veckan, något som uppfattades 
som alldeles för litet utbud. Vilka alternativ finns det då, med tanke på att det saknas underlag 
för normal linjetrafik? Det framkom ett antal olika förslag på mötet: Är det möjligt att öppna 
upp skolskjutsar för allmänheten i mån av plats? Kan Byabussen som körs i Dunkertrakten 
vara en modell för övriga kommundelar? Matthias påpekade att bland annat frågor om 
landsbygdstransporter ska utredas av kommunen under 2013/14 och förhoppningen är att 
kunna erbjuda fler smarta alternativ för landsbygden på sikt. 
 
Innan mötet avslutades framkom ett annat mycket tydligt önskemål från hela gruppen: Att 
ändra postadressen till Skebokvarn. Enligt Anders måste kommunen ansöka om det hos Post- 
och Telestyrelsen. Matthias kollar upp hur kommunen kan gå till väga. 
 
Kommande mötet ska äga rum i bygdegården kl 19 den 19 mars och handla om infrastruktur 
och trafiksäkerhet. 

 


