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Arbetsgrupp 1: Trafik, Boende, estetik och miljö
Närvarande: Uno Gustafsson, Britt-Marie Andersson, Hans-Erik Eriksson,
Gunnel Porsander
Ej närvarande: Rolf Gustafsson, Magnus Svensson, Kerstin Persson mfl som
aldrig varit med på mötet men får protokollet
Datum: 2011-10-11

Mötets öppnande.
Uno öppnade mötet med att kommentera att vi tar mallarbetet när Hans-Erik
kommer eftersom han är i Hälleforsnäs först.
Föregående protokoll.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Möte med Lena W någon onsdag om GC-väg.
Uno liksom Britt-Marie har pratat med Lena under stormötet och dem föreslår
att Lena är med på ett av våra möten framåt. Vi kom överens om 19 oktober kl
17.00 på Åsen.
Dessutom har Brit-Marie och Gunnel enligt tidigare protokoll varit ute och gått
utmed en eventuell gång- och cykelväg mot Hyltinge kyrka.
Britt-Marie berättade hur vi gick och visade på kartan där hon ritat in vägen.
Ett första förslag är att göra en sommarväg utan belysning som man kan
bygga ut på sikt när byggnationen på Hyltinge Strand sker.
Förslag på deltagare till Visions WS.
Vi tar med oss frågan till Bygderådsmötet den 25 oktober.
Dokumentation: Vi bygger in i mallarna vad som framkommit i tidigare
protokoll och möten.
Läxa till nästa gång att tänka på Mål för både Boende och Trafik. Gå igenom
alla protokoll från tidigare och fylla på med åtgärder och förutsättningar.
Gunnel påbörjar jobbet med genomgång av gamla protokoll och fyller i
mallarna till den 1 november.

mitt

SPARREHOLM

mitt i Sörmland

Marknadsföring av Sparreholm.
Vi måste vara med på Bomässor för att marknadsföra Flens kommun och då
Sparreholm. Dessutom måste vi annonsera på strategiska platser så att vi
syns i storstadsområdena.
Kan kommunen ta på sig rollen att betala så kan vi som jobbar ideellt ta på
oss rollen att stå på mässor.
Marianne Rynefeldt - Skoog (informationsstrateg) och Pernilla Hagström
(turism) jobbar inom detta område i kommunen. Gunnel pratar med Marianne
om hur vi kan få till en bra marknadsföring med att delta i mässor och att
synas i storstadsområdena.
Prel. planering av Stormöte 5/12.
Hans Utstrand ska vara med på mötet. Han skulle kunna prata lite om sin
vision och dessutom om hur man skulle kunna utsmycka rondellen.
Allmän informationsrunda av grupperna
Visionsgruppen behöver förmodligen utökad tid
Kvarteret Kapellet
Gång- och cykelbanor
Bogårdsområdet?
Marknadsföring som fikasnack.Hur marknadsföra Sparrehoolm? Och Vill du
dra ditt strå till stacken?
Övriga frågor.
Britt-Marie pratade med Bogården enligt förslaget i föregående protokoll.
Britt-Marie har pratat med Ulf Malmsten om Billsbro och han har ännu inte
hunnit att ta tag i ärendet. Han har inte någon plan ännu vad Britt-Marie
förstod.
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Nästa mötesplan.
19 oktober 17.00 Åsen, Gång och cykelbanor utmed Rv 53
1 november17.00 Åsen, Trafik och Boende
15 november 17.00 Åsen, Trafik och Boende
29 november 17.00 Åsen, Estetik och Miljö
15 december 17.00 Åsen, Slutföra dokumentationen med prioritering.

Vid pennan

Gunnel Porsander

