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Arbetsgrupp 1: Trafik, Boende,estetik och miljö 
 
 
Närvarande: Magnus Svensson, Uno Gustafsson, Rolf Gustafsson, Britt-Marie 
Andersson, Hans-Erik Eriksson 
 
Datum: 2011-09-07 
 
Föregående mötes protokoll 
 
Protokollet godkändes och skall läggas ut på kommunens hemsida. 
 
Dokumentation 
Hur får vi in protokollsanteckningarna i mallen? Allt som står i anteckningar i 
protokoll kommer med medan det som kan hamna utanför är sånt som man 
pratar om runtomkring i andra sammanhang. 
 
Vi bör ha mallen med vid varje möte för att föra in sånt som inte kommit med 
tidigare. 
 
Britt-Marie och Hans-Erik påbörjar ifyllandet av mallen till nästa möte. 
 
Brevet till markägare på Bogården 
Britt-Marie har skrivit ett förslag  till brev till markägarna. Hon läste upp brevet 
och vi beslutade att skicka det. 
 
Vision – Magnus Svensson 
Magnus berättade vad visionsgruppen kommit fram till inklusive promenaden i 
Sparreholm 2019. Magnus undrade om byggstenarna Natur, Kultur, 
Kommunikation, Engagemang och samverkan känns OK. Vi kom överens om 
att ta med fler slott under byggstenen Kultur  . Hyltingeravinen är också en 
pärla. 
 
Nytt kärnvärde kan vara Evenemang, där sparreholmsträffen , Gråfors 
samlingar, boulebana kunde ingå i. 
 
Kärnvärdet kommunikation skulle kunna bytas ut till Geografiskt läge istället 
och där under ligger då kommunikation, närhet till Skavsta, porten till Båven 
etc. 
 
Rolf kollar på om det finns några kontakter att prata med om hur dem har 
lyckats på Stallarholmen. 
  
 
Trafikfrågor 
Hans-Erik gick igenom nedanstående punkter och visade på karta: 
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Påbörjade och planerade arbeten 
Trafikverket har ju "målat av GC-bana på bron över Skarvnäsviken och 
följande åtgärder ska vara avklarade senast 22/10 enligt Trafikverkets 
planering: 
- tätortsentréer från Gnestahållet vid brons båda ändar 
- förlängd GC-bana från Fordverkstaden till bron 
- flyttat övergångsställe över Landsvägsgatan vid kiosken 
- ombyggnad av Öbergskorset 
- två nya gångpassager över Skarvnäsvägen 
  
Dessutom kommer Trafikverket att bygga en tätortsentré på Nyköpingsvägen 
från Malmköpingshållet i samband med ombyggnad av sträckan Yxtatorp - 
Malmköping på riksväg 55 
  
Andra punkter i kommunens trafikplan 
Kommunens trafikplan för tätorterna togs fram under 2001 och är fortfarande 
hyfsat aktuell. Planen tar upp flera av de åtgärder som Trafikverket genomför i 
år. Men - det finns också förslag på fler åtgärder, som t ex 
- ombyggnad av korsningen Nyköpingsvägen/Skarvnäsvägen för att säkra 30 
km/h genom korsningen 
- ombyggnad av Landsvägsgatan mellan Skolgatan och Trädgårdsgatan för 
att säkra 30 km/h på sträckan 
- gång- och cykelbana utmed Skarvnäsvägen 
  
OBS! Trafikplanen pekar på önskvärda åtgärder. Den tar inte hänsyn till 
ansvaret för åtgärderna och saknar alla former av kostnadsberäkningar. 
  
Förutsättningar för en ny tågstation 
Trafikverkets grunduppfattning är att kapaciteten på Västra stambanan är så 
hårt utnyttjad, så att det inte finns plats för tåg som stannar på fler orter än 
idag. Situationen kommer troligen att vara likadan ända fram tills dess att 
Citybanan i Stockholm och Ostlänken (eller annan större kapacitetsförbättring) 
är byggda.  Tidigare har representanter för f d Banverket pekat på tre möjliga 
platser för tågstopp i Sparreholm. De är: 
1. Vid Fabriksvägens passage under stambanan  
2. Ungefär vid den senast använda stationen 
3. Vid Skarvnäsvägens passage under stambanan 
  
OBS! Banverket skickade med att de tre lägena måste jämföras tekniskt och 
ekonomiskt i en riktigt dyr studie! 
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Gruppens önskemål om gång- och cykelvägar 
Gångväg mellan stigen från Dambrovägen och fram till bussen.  
Gång- och cykelväg utmed 53:an till kyrkan enligt Lenas förslag. Har Lena 
haft mer kontakter kring gångväg utmed 53:an.? Alternativt kan vi utreda om 
att lägga den på östra sidan om väg 53 och därmed ansluta till det framtida 
Hyltinge strand. 
Gång och cykelväg utmed riksväg 57 från byn till rondellen och från rondellen 
utmed 53:an mot Åsen. 
Övergångsställen vid rondellen. 
Badskylt  på 53:an från Nyköpingshållet med pil höger. 
När det gäller cykelväg på Skarvnäsvägen  ska vi höra med skolan om vad 
dem tycker. 
Gång och cykelväg från Fejbol via badet till byn 
 
Behov av åtgärder från trygghetsvandringen. 
Dåligt med hastighetsdämpande saker utmed Skolgatan  
Container skymmer vid vägen vid skolan 
60 istället för 70 utmed infarterna från rondellen   
Nygatan mot Landsvägsgatan säkerhetsskydd mot Landsvägsgatan 

Korsningen Nygatan/Landsvägsgatan skall inte kunna gå att köra ut vid. 

Gångfålla? 

Stigen från 53:an till Dambrovägen borde fixas till 

Varningslampa för brandkåren vid Timnäsvägen/ 53:an 

 

Övriga synpunkter från arbetsgruppen 

Det saknas trottoarer utmed Hagagatans norra sida 

50 km/h bör ersättas av 40 km/h genom samhället 

Är det möjligt att få hastighetskameror uppsatta utmed Landsvägsgatan? 

Det behövs någon from av markering där cyklister ska byta sida vid 

tätortsentrén   

 

Kommande mötestider 

Tisdagen  27:e september 18.00 – 20.00,  

Tisdagen den 11 oktober 18.00 – 20.00 

 

Vid pennan 

 

 

  


