
Anteckningar från skyltgruppens möte, ortsutveckling, 2015-11-12 

Närvarande: Tore Karlsson – Bettna, Krister Karlsson – Vadsbro, Yvonne Nilsson Gauffin – Flen, 

Walter de Keyzer – Skebokvarn, Uno Gustafsson – Sparreholm, Jaana Asp & Carla Swenson – Flens 

kommun. 

 Anteckningarna från gruppens möten ska läggas ut på flen.se under ortsutveckling där 

skyltgruppen har en egen sida. Carla ombesörjer detta. 

 Välkomstskyltar diskuterades som mötets huvudpunkt. Med välkomstskylt menas skylt med 

loggan Sörmlands hjärta och den ortsbild som varje ort har samt texten ”Välkommen till….”. 

Jaana och Carla har tittat på placering av dessa och detta boollades med deltagarna på 

mötet. Idag finns Trafikverkets skyltar som bara talar om vilken ort du kommer till. Jaana ska 

undersöka med dem om det går att ersätta de skyltarna med välkomstskyltar. Alternativt om 

välkomstskyltarna kan komplettera Trafikverkets skyltar. 

i början av nästa år ska Jaana och Carla åka runt och fysiskt besikta platserna. Markägar-

förhållandena på alla platser ska klargöras. Dessutom om platserna ligger på detaljplanelagt 

område eller inte. 

 Frågor till Trafikverket. Ett stort antal detaljfrågor finns runt om i kommunen. Det är frågor 

som Trafikverket kan svara på. Små frågor men oerhört viktiga för ortsborna. 

- Hastighetsskyltningen i Sparreholm och Vadsbro, se f.g. anteckningar. 

- Gamla genomfarten i Bettna är fortfarande såsom den var när det var genomfart. 

Stopplikter och huvudled. Tilläggsskyltar har dock tagits bort. 

- Skyltar som talar om när du passerar vid Båven efterlyses. 

- Trafik från Fabriken på Strandvägen i Sparreholm är ett problem. Den sträckan av 

Strandvägen är bara avsedd för varutransporter till Fabriken. Belysningen på delar av 

Strandvägen fungerar inte. 

- Trottoar behövs vid busshållplatsen på väg 53 i Sparreholm. 

- Korsningen vägarna 52 och 221 är väldigt mörk och osäker. Detta har Trafikverket tittat på 

tidigare utan åtgärd. 

- Det har bytts till vit belysning på en del av stolparna i Skebokvarn men inte alla. Hur 

kommer det sig? Kommer det att bytas på resterande stolpar? 

- Bron vid gångstigen mellan Husby och Bettna kommer snart att rasa. 

 Övrigt 

- Evenemangsskyltar vid kommunens infarter. Det har funnits tidigare men tagits bort och 

frågan är varför. Att kunna marknadsföra 3-4 evenemang samtidigt är önskvärt. Manuella 

skyltar är alternativet. 

- Vid Skogahuset/Centrumkyrkan behövs en skylt som pekar mot Thuleparken. 

- Anslagspelarna, de runda gula, behöver underhållas och rensas. Skötseln av dem kan bli 

bättre ansåg flera av mötesdeltagarna. 

Nästa möte 18/2 kl.16.00-18.00. Då bjuds Turism in för att berätta om informationstavlor. 

Vid tangenterna 

Carla Swenson 


