Ortsutveckling Sparreholm
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Minnesanteckningar från BNA-gruppens möte 3 november 2011 i Nostalgimuséet
Närvarande: Bengt Elmwall, Christer Gillner, Ola Haglund, Uno Andersson, Stefan Gråfors, Karl
Persson, Gunilla Jacobsson, Ingrid Gustafsson och Pernilla Hagström
1 Livsmedelsbutiken
Ingrid rapporterade om företagskontorets kontakter med fastighetsägaren, affärsinnehavaren och en
tänkbar intressent. Fastighetsägaren är beredd att hyra ut lokalen även i fortsättningen om ingen vill
köpa. Affärsinnehavaren meddelar att man kommer att stänga butiken den 28 november om inget
nytt händer dessförinnan. En tänkbar intressent har tittat på lokaler och utrustning och funnit att det
finns en hel del som behöver kostas på för att få en ändamålsenlig affärslokal. Intressenten vill ha
ytterligare några dagar på sig att räkna och tänka.
Ingrid har läst en tidningsartikel om ett bygderåd på annan ort som själva tagit över en lokal där man
driver butik, post, spritutlämning, servicekontor och bingohall. Det finns möjlighet att söka pengar till
ett Leaderprojekt för att göra en förstudie för ett liknande arrangemang i Sparreholm, men det
förutsätter en hel del ideellt arbete.
Bengts försök att via annons i DI och hemsida söka kapitalstark entreprenör till butiken har bara gett
nyfikna frågor om vad det gäller men inget napp.
ICA-affären i Stjärnhov har i ett reklamblad informerat om att man nyligen startat upp en
internetservice där man kan beställa varor från Stjärnhovsbutiken och få dem hemkörda till boende
inom Sparreholmsområdet någon dag i veckan.

2 Handlingsplan
Ingrid och Pernilla har börjat fylla i vår rapportmall med material från de punkter vi jobbar med.
Tidsplanen redovisades och våra förslag om åtgärder och vision kommer att bollas vidare till
kommunstyrelse och fullmäktige för beslut.
Punkter som tagits upp är:


Informationsskylt om ortens företag.



Kanotuthyrning.



Hänvisningsskylt butik/gatukök vid Gästgiveribryggan och vid Båtklubbens Gästbrygga.



Brygga vid Gästgiveriet.



Campingförslag Hästön, Gästgiveriområdet mm.



Plan för Gästgiveriet.



Kanotled Båven.



Bredbandsutbyggnad.
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Planen för Gästgiveriet bromsas för närvarande av förstudien om ”Porten till Båven” och hyresavtal
som tills vidare bara kan tecknas för ett år i taget. Ingrid o Pernilla pratar med Hans Erik Eriksson och
Sune Bernsand.
Pernilla kollar med Mikael Berger om möjligheten att ha en filial för kanotuthyrning.
Ola har kollat upp priser för flytbrygga och hamnar på 2500-3000 kr/meter inkl. pontoner och
förankring. Där behövs skylt ”Gästbrygga” så att båtfolket ser att de kan gå iland.
Karl gör ett förslag till informationskylt för båtfolket om hur man hittar till ortens serviceinrättningar.
Gästgiveriet borde kunna servera någon mat och då också kunna serva en minicamping vid bryggan
eller på Hästön och gäster vid badet. Pernilla kollar vad som skrivits om camping i hyresavtalet för
badet.
En gång-cykelväg längs stranden skulle kunna anordnas över industriområdet som nu fått en
välförtjänt uppsnyggning efter gruppens påtryckningar. Det finns dock mer att göra. Tills det blir
dags att göra bostadsområde på industriområdet borde marken kunna användas för enklare
camping. Stadsarkitekten Hans Utstrand tillsammans med Ingrid Gustavsson och Bengt Elmwall
okulärbesiktigade industri och Hästöområdet förra veckan, detta för att vår stadsarkitekt skulle få en
aktuell bild av området.
Kanotledsfrågan aktualiserar också frågan om översättning av information om Båven på flera språk.
Kanotcenter i Skebokvarn har gjort egna översättningar och informerar sina gäster men Länsstyrelsen
vill ha koll på texten och göra egna skyltar. Pernilla kollar läget med länsstyrelsen.
Bredbandsfrågan har tagits upp igen efter det stopp som uppstod vid Dax Doors produktionsminskning. Det finns fiberkabel framdragen till telefonstationen vid Sporthallen och det lär finnas
tomma kabelrör i ett flertal gator i Sparreholm så möjligheten kan finnas för flera fastigheter att
ansluta till en kostnad mellan 10- 15.000 kr. Vi väntar på besked från Hans Clasén som är Flens
Kommuns konsult när det gäller bredband.
Kommunikationer till och från Sparreholm hanteras av kommunens planeringssekreterare Matthias
Pfeill som kommer att bjudas in till ett informationsmöte i Sparreholm.
Övrigt
Information om Sparreholm på internet sker dels genom kommunens hemsida men också av
bygderådets hemsida www.sparreholm.eu . I dagsläget är det Bengt Elmwall som administrerar
sidan, men ny administratör sökes.
Nästa möte
Nästa möte med BNA-gruppen planeras till måndagen den 28 november och nästa stormöte blir
måndagen den 5 december.
Ordförande tackad värden Stefan Gråfors för gästfrihet och gott kaffe och såg fram mot nästa möte.
Noterat av Karl Persson

