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Skola, Service och omsorg 

 

Möte i biblioteket på Ekbackens skola 20110426 

 

Närvarande: Eva Eriksson, Christer Trybom, Annica Karlsson, Jenny Hammarlund, Britt-

Marie Gråfors, Helena Gunnarsson, Ingrid Lund, Camilla Norgren, Lars Unnersjö, Nils-Erik 

Jacobsson och Solveig Elmwall. 

 

1. Bestämdes nytt mötesdatum för gruppen 16/6 här på bibl. kl. 19.00.Nils-Erik 

informerar om stormötet 9 maj, 18.30 i Folkets Hus, Bygderådet. Då  ska vi  

presentera olika bra förslag.   Nytt möte i Hotel Malmköping 21 maj, mellan 11-16. 

Hur tycker du att Flens kommun ska se ut 2019” Anmäl till Päivi Hellberg, tel 19719 

om du kommer. Även 24 sept i Blacksta. 

2. Nya Stormötesdatum i Folkets Hus är 15 aug, 3 okt. 5 dec, 12 mars. 

 

3. Diskuterades om vi kan få med den här informationen om grupperna som jobbar i 

Färdplan på bladet om Sparreholmsträffen. Så fler kan engagera sig i jobbet. Vi 

kanske kan lägga ut info på Hembygdsföreningens hemsida. Sätta upp på 

Anslagstavlor, inte glömma sommarstugeområdena. Glimten och Evengemangstips 

som kommer i brevlådan. Infoblad, 1 gång i månaden?? 

   

4. En ny Mötesplats önskas, ett café i matsalen i skolan när biblioteket är öppet! frågan 

är vem som ska sköta det hela. 

 

5. Skola – Förskola – Ungdom prat. ”Loven” 2014 införs då och är offentlig valfrihet att 

välja själv var du vill att dina barn ska gå i skolan. Hemsidan bör vara väldigt 

attraktiv, så fler kan lockas att flytta hit till Sparreholm. Vi undrar också om man kan 

få Skebokvarnsbarnen att åka hit och gå i skolan istället för till Flen. Puffa för att 

vuxna ska gå och prata med barnen på rasterna, ring bara till Lars Unnesjö och kolla. 

Ett förslag på ”klassmorfar” är Conny Larsson.  

 

6. Mötesplats i Församlingshemmet är ju redan igång, men senare planeras 

ungdomsverksamhet i källaren för ungdomar. 

 

7. På Sparreholmsträffen hoppas vi barnen kan medverka i olika arrangemang. 

 

8. Den blir ny organisation i omsorgen, 1 chef och 2 biträdande på 120 personal plus 

vikarier. I Sparreholm finns 7 ordinarie, 1 vikarie, som vi hoppas får stanna kvar. 

 

9. ”Trygghetsboende, +55, typ eget boende vore bra att satsa på. 

 

10. Vårdmobilen en annan sak istället för Distriktsköterskan, är kanske Landstingets bord. 

 



11. Krister frågar Pelle Noren på AUC, om folk som kan hjälpa till med visningar på 

Minnenas och Sinnenas trädgård. Även om det finns möjlighet med kaffeservering i 

paviljongen, som har börjat byggas. 

 

12. ”Prata” med de gamla diskuterades lite, många sitter ensamma. 

 

13. Upplevelserundan börjar köras i sommar, 2 gånger om dagen, 3 tim tar den v. 28-31. 

 

14. En bra ide att ordna är typ Hälsans stig – friskvård. Den nya boken om Sparreholm 

som Sivert och Kent gjort är som en runda med info, om husen och intressanta 

platser.Även minigolf och cykelbana för ungdomar önskas. 

 

15. En tanke om man på sommaren kunde få bussarna att stanna vid badet när det är 

simskola, från Skebokvarn t.ex. 

 

 

Vid pennan/Solveig    

  
 

 


