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Förslag/ Önskemål  -  Checklista 
 

Status 

Eftermiddagsturen med buss söndagar indragen, men enl. Matthias Pheil kommer detta att 
rättas till vid kommande turlistejustering, tyvärr så sent som i december månad 2013. Detta 
efter protester från resande från Skebokvarn. 
Kvällsturer med anropsstyrda taxibilar. Tidigare fanns möjlighet beställa kvällstur med taxi om 
man ringde före kl 18:00. Avgång från järnvägsstation i Flen 
Skolskjutsar för allmänheten i mån av plats 
Byabuss i likhet som Dunker har, kan det vara en modell 
Frågor om landsbygdstransporter ska utredas av kommunen under 2013/14 och förhoppningen 
är att kunna erbjuda fler smarta alternativ för landsbygden på sikt. 
 

 

Varulogistiken fungerar dåligt. 
På grund av att GPS fungerar dåligt så åker budfirmor förbi Skebokvarn och in till Flen. 

 

Möjlighet att få eget postnummer i Skebokvarn 
Vi måste definiera området på karta vilka som skall ingå, ev. namninsamling  
Varulogistiken fungerar dåligt. 
På grund av att GPS fungerar dåligt så åker budfirmor förbi Skebokvarn och in till Flen. 
GPS: funktionen under all kritik, det användas redan idag för trygghetslarm, personlarm och 
ambulans/räddningstjänst. 
Fler argument mottages!   
(En eventuell ansökan till Post- och Telestyrelsen förutsätter också ett politiskt beslut i 
kommunen). 
 

 

Cykelbanor Skebokvarn-Flen 
 

För dyrt 

Rondell östra infarten 57:an. Rondeller anläggs bara vid 4-vägskorsningar. 
 

Ej 

Hastighetsbegränsning genom samhället 40 km genom hela samhället. Inte 60 och en kortare 
sträcka med 40 km som Trafikverket föreslår. 
 

 

Busskuren vändes och att bussen då kör in på framsidan 
Busschauffören har då möjlighet att se om det finns passagerare som önskar åka med. Har hänt 
att man bara kört förbi i tron att ingen passagerare finns eftersom kuren är vänd inåt. 
 

 

”Tätortsentréer vid båda infarterna av 57:an, typ som i Sparreholm. 
 

 

Bredbandsuppkoppling. Flens kommun utreder och mer info kommer vid stormötet 
Ortsutveckling 2013-09-02. 
 

 

Brevlådan har flyttats till busskuren vid Skebokvarnsgården. 
 

Klart 

Idag töms postlådan kl 10:00, önskemål om senare tömning. 
 

 

Gruppen efterlyste också information om vilka möjligheter det finns till EU-bidrag till olika 
projekt. Karina Krogh skall sända ut information. 
 

 

Trafik- och kommunikationsgruppen håller sitt nästa möte 2013-09-10, kl 18:00 i 
Skebokvarnsgården. 
 

 

Minnesanteckningar med mer information från samtliga våra möten finns att läsa på Flens 
kommuns hemsida  http://www.flen.se/templates/Page.aspx?id=38201 
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