
Ortsutveckling  Sparreholm 

Minnesanteckningar från BNA-gruppens möte 19 september 2011 i Gästgiveriet Sparreholm 

Närvarande: Bengt Elmwall, Lars Hillblom, Marianne Fröberg, Carl-Gustaf Melin, Göran Lindberg, 

Birgitta Karlsson, Christer Gillner, Sivert Johansson, Karl Persson samt Gunilla Jacobsson som 

representant från visionsgruppen. 

1 Visionsgruppen 

Gunilla Jacobsson rapporterade från Visionsgruppens sammanställning av kärnvärden och 

byggstenar, omvärldsfaktorer och trender.   

Bland våra kärnvärden omnämndes bland annat Rockelsta och Jaktstuguskogen som ett intresssant 

utflyktsmål för tyska turister. Vår natur och kultur med ekhagar och ett brukslandskap med många 

små gårdar är också ett stort värde.  Upplevelserundan omnämndes som ett exempel på möjligheten 

att göra en egen runda i Sparreholms omgivningar. 

2 Livsmedelsbutiken 

Bengt har frågat runt om möjligheten att få behålla ortens livsmedelsbutik. Fastighetsägaren vill helst 

sälja lokalen men vill också att affären skall leva vidare.  Just nu finns inga allvarliga spekulanter på 

varken fastigheten eller verksamheten. De ungdomar som i dag provar att driva affären vill gärna 

arbeta vidare men har inte det kapital och den kompetens som behövs för att stata eget.   

Bengt har kontakter som eventuellt kunde hjälpa oss att annonsera.  Det vi behöver är en 

affärsinnehavare som antingen kan vara filial till en större kedja eller har flera ben att stödja sin 

verksamhet på då enbart livsmedelsförsäljningen är en för liten del att leva på.  

Marianne hoppas på att ett ”matkluster” skulle kunna ta över och jobba med närproducerat som en 

del av verksamheten och att kommunen skulle kunna bryta ut en del av sin livsmedelsupphandling 

och gå med i ett lokalt livsmedelsprojekt.  Bengt sammankallar en mindre grupp som jobbar vidare 

på idéerna. 

3 Industriområdet 

En uppsnyggning av kommunens mark vid industriområdet och boulehallen har påtalats vid ett flertal 

tillfällen. Birgitta Karlsson har efter flera påstötningar fått besked att någon från kommunen kommer 

att ta hand om de lösa takplåtar som en längre tid varit en olycksrisk. De skräphögar som ligger på 

området har en tid varit delvis dolda av växande sly.  Snart är det vinter och snö. Men det som göms i 

snö kommer upp i tö.  Bengt ville gärna se att vår nya stadsarkitekt tar en titt på området för att 

eventuellt kunna få någon idé om hur det skulle användas. 

4 Gång-cykelväg till Björkhult 

Det idéförslag om gång/cykel/ridväg som presenterades på ett tidigare möte har ännu inte 

behandlats. Lena Wistrand kontaktar markägaren. 

5 Bryggan vid Gästgiveriet 

Den flytbrygga som Gästgiveriet fick låna av båtklubben över sommaren har nu hämtats hem av 

båtklubben för att ersätta annan brygga vid båtplatsen.  Bryggan var välbesökt och mycket 

uppskattad och det behövs en motsvarande brygga till kommande år.    



 

 

6 Övriga frågor 

Birgitta Karlsson efterlyste möjligheten att sätt upp en ortsskylt liknande de man möts av vid infarten 

till Gnesta.  I dag finns bara den skylt som hälsar välkommen till Flens kommun. 

7 Nästa möte 

Närmast är det stormöte den 3 oktober och Bengt jobbar vidare med affärsfrågan.  Nytt gruppmöte 

bestäms senare.  

Noterat av Karl Persson 

 

 


