
Minnesanteckningar möte med Gästgiverigruppen 2011-05-06 

Närvarande: Jerry Persson, Yvonne Sandmark, Marianne Fröberg, Bengt Elmwall, Ingrid Gustafsson, 

Pernilla Hagström, Lars Hillblom, Lena Wistrand 

 

Jerry Persson inleder med att berätta vad det finns för tidigare planer för gamla Gästgiveriet. Jerry 

Persson har tillsammans med Linda Alberth dels i Flens kommuns regi, dels för Nyköpingsåns 

Vattenvårdsförbund, bland annat undersökt möjligheten att flytta Naturskyddsföreningens 

utställning i Malmköping till gästgiveriet. Kommunen hade möjlighet att söka pengar till en förstudie 

tidigare i år, men kände sig då inte redo. Nu har ett förarbete påbörjats. Intresset från 

Naturskyddsföreningens sida kvarstår. 

Jerry Persson berättar också att det finns en arkitektstudie gjord i höstas över vad som behöver göras 

för att gästgiveriet ska kunna användas för caféverksamhet och vad som krävs för att lokalen ska bli 

handikappanpassad. Ingrid Gustafsson får i uppdrag att begära ut den studien för spridning till övriga 

i gruppen. 

Bengt Elmwall rapporterar att han har haft kontakt med Linda Grahn, som tidigare har visat intresse 

för att driva caféverksamhet i Gästgiveriet. Linda har dock ingen möjlighet att driva caféet den här 

sommaren. 

Marianne Fröberg och Yvonne Sandmark är fortfarande intresserade av att driva verksamheten, men 

inte för kortare tid än minst två år. De får låna möbler och porslin från Sigridslunds skola.  

Pernilla Hagström rapporterar att hon inte har fått något besked från miljö- och hälsoskyddskontoret 

om vilka möjligheter det finns att driva café. Pernilla kontaktar livsmedelsinspektören på måndag och 

hoppas på att kunna boka ett möte på gästgiveriet tillsammans med Yvonne Sandmark och Marianne 

Fröberg före stormötet på måndag kväll (9 maj). 

Vi diskuterar möjligheten att byta ut den gamla, dåliga bryggan nedför gästgiveriet. Ingrid Gustafsson 

får i uppdrag att kontakta Sparreholms Båtklubb och höra om det finns möjlighet att låna/köpa/hyra 

någon/några av båtklubbens gamla bryggor, som nu ligger på land. 

Ingrid Gustafsson får också i uppdrag att prata med kommunens AU-center om möjligheten att få 

utemöbler tillverkade till caféet. 

Marianne Fröberg får i uppdrag att kontakta Björndammens café för att se hur de bedriver sin 

verksamhet. 

Nästa möte: gästgiverigruppen träffas för avstämning måndag 9 maj klockan 17.30 hos Yvonne 

Sandmark inför stormötet i Folkets hus. 

Vid tangenterna 

Lena Wistrand 


