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Minnesanteckningar från BNA-gruppens möte 28 november 2011 i Ekbackenskolan  

Närvarande: Bengt Elmwall, Uno Andersson, Pernilla Hagström, Göran Lindberg, Marianne Fröberg, 

Christer Gillner och Karl Persson 

1 Fiskekort för hela Båven 

Pernilla vill göra flera av våra sjöar mera tillgängliga för fiske och samtidigt försöka skapa ett 

gemensamt fiskekort. Ett flertal politiker stöttar förslaget. I Båven finns tre fiskevårdsområden som 

säljer egna fiskekort men mellan dessa områden finns också ett stort antal privata markägare som 

inte gärna släpper in andra fiskare. Det är dåligt ställt med kartor eller markeringar som visar var 

gränserna går så det är svårt för våra gäster att hålla sig inom tillåtna gränser. Första åtgärden är att 

skapa en tydlig karta över tillåtna fiskevatten och Pernilla försöker få kontakt med någon 

kontaktperson i respektive fiskevårdsområde.  

2 Kanotled Båven 

Lena Wistrand har tidigare tagit upp frågan om skapande av en kanotled för Båven.  Pernilla och 

Bengt har diskuterat frågan med Mikael Berger vid KanotCenter i Skebokvarn som också har stort 

intresse av en organiserad led. Men med flera kanoter på sjön och flera utländska gäster är det 

viktigt med information om fågelskyddet på våra öar. Den information som finns om fågelskyddet 

behöver översättas till flera språk. Per Folkeson på Länsstyrelsen är positiv till att göra översättningar 

av befintligt material även om myndigheten som utreder sjösystemet vill skapa ett helt nytt 

informationsmaterial.  För att jobba vidare med kanotledsfrågan föreslogs en projektgrupp 

bestående av Pernilla Hagström, Mikael Berger, Lena Wistrand, Uno Andersson, Lars Hillblom samt 

Per Folkesson Länsstyrelsen. 

3 Information om handel o service i Sparreholm  

För besökare som kommer båtledes till våra gästbryggor efterfrågas en informationsskylt om hur 

man hittar till handel o service i samhället. Karl har gjort ett förslag till en kartbild på inplastad A4 

med några serviceställen angivna. Den skulle kunna sättas upp på en anslagstavla vid bryggorna och 

eventuellt också vid badplatsen. Detta i form av en enkel skylt som lätt skulle kunna bytas ut om 

någon handel eller service öppnar eller stänger. En officiell informationstavla utefter vägen är ett 

dyrare alternativ och skulle sannolikt behöva bekostas genom annonser och är därför inte aktuell i 

detta läge. Föreslogs att Karl Persson och Stefan Gråfors jobbar vidare med den enklare 

serviceinformationen. 

4 Bredband 

Bredband finns framdraget till telefonstationen vid Gymnastikhallen. Men än så länge lär ingen vara 

inkopplad. Föreslogs att Bengt Elmwall, Christer Gillner och Karl-Gustav Melin bildar en 

bredbandsgrupp för att intressera tillräckligt många att vara med så att prislappen blir rimlig. 

5 Industriområdet 

Frågan om eventuell bostadsbyggnation på gamla industriområdet flyttas till boendegruppen.  

Men åkeriet som nu finns på området behöver ny mark om området skall kunna exploateras.  

En projektgrupp för att hitta ny industrimark föreslogs bestå av Ingrid Gustavsson, Marianne Fröberg 

och Bengt Elmwall. 
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6 Camping på Hästön 

En ort med sjönära läge ska självklart kunna erbjuda en campingplats. Men innan man får en sådan 

klar kunde en tillfällig uppställning av husvagn eller husbil arrangeras i anslutning till Gästbryggan vid 

Gästgivargården. Förslagsvis öppnar man då möjligheten för campinggäster att använda toaletten i 

Gästgivargårdens verkstadsbyggnad.  

Hästön skulle kunna bli nästa steg för en lite större camping så länge man inte behöver marken för 

permanent boende. Men då måste man också kunna erbjuda en anslutande badplats vilket troligen 

skulle kunna anordnas på öns sydöstra del.  Till projektgrupp för campingplatsen föreslogs Pernilla 

Hagström, Bengt Elmwall och Christer Gillner. 

7 Hemsida för Sparreholm 

Bygderådet i Sparreholm har i dag en hemsida www.sparreholm.eu men det är ingen som haft tid att 

underhålla och utveckla den. Till en projektgrupp för hemsidan föreslogs Pernilla Hagström, Bengt 

Elmwall, Karl Persson och Stefan Gråfors. 

8 Nästa möte 

Närmast träffas alla grupper på stormöte måndagen den 5 december kl 19 i Folkets Hus.  

Därefter är det dags för BNA-gruppen att fortsätta med projektplaneringen  

måndagen den 12 december kl 18 i Ekbackenskolans matsal. 

 

Noterat av Karl Persson 
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