
Vision Sparreholm 

 
Ortsutveckling i Sparreholm 

 

 



Grundstenar 

• Natur 
 

• Kultur 
 

• Geografiskt läge 
 

• Engagemang och samverkan 

 

• Evenemang 
 



Kärnvärden och grundstenar 
i Sparreholm 

Natur 
 

• Finns nu: Båven, ekhagarna, fåglarna, badet. Von rosen, 
Hyltingeravinen mm. (måste paketeras så att folk hittar 
dit). Se till hela Sparreholm. 

Vision 

• Sparreholm är porten mot Båven. Båvens naturvärden, 
ekhagarna och kulturarvet är grundstenarna för vår 
utveckling 

 



Kärnvärden och grundstenar 
i Sparreholm 

Kultur  
Finns nu: Hembygdsföreningen, Sparreholms Slott, Sparreholmsträffen, 

Gråfors samlingar, boulebana, kyrkan Sparreholms historia. Fler slott, 
Se till hela Sparreholm och inte bara till tätorten. Få fram alla historier 
om slott, broar mm. Paketeras så att människor hittar dit. 
 

Vision 
”Otaliga” upplevelser; kultur, natur, boende, företagande 
 
Sparreholms mångfald är en möjlighet för alla 
 
Nära   
  



Kärnvärden och grundstenar 
i Sparreholm 

Geografiska läget 
 

• Finns nu: Flyg, tåg, buss, bil mm. Städer, natur mm 

 

 

Vision 

Sveriges närmaste landsbygd - 

alltid närmare till allt; då 1 dagsritt, nu 1 timme, i morgon 30 
minuter till allt 



Kärnvärden och grundstenar 
i Sparreholm 

Engagemang och samverkan 
 

• Finns nu: aktiva föreningar, fungerande bygderåd, 
engagerade ortsbor 

 

Vision 

Där den öppna dörren alltid ger dig möjlighet att påverka 
genom engagemang, trygghet och samhörighet 



Kärnvärden och grundstenar 
i Sparreholm 

Evenemang 
 

• Finns nu: Sparreholmsträffen, Båven Runt, Badet, 
Boulebanan, Gråfors samlingar, Sparreholm Slott, 
hästcentrum, midsommar, Allsång vid Båven 

 

Vision 

Sparreholm; Stället där vi året runt får saker att hända i det 
lilla och det stora med smak för det mera 

 

 



Vision Sparreholm 

Sparreholm är porten mot Båven. Båvens naturvärden, ekhagarna och 
kulturarvet är grundstenarna för vår utveckling 

 
Otaliga” upplevelser; kultur, natur, boende, företagande 
 
Sparreholms mångfald är en möjlighet för alla 

 

Sveriges närmaste landsbygd - 

alltid närmare till allt; då 1 dagsritt, nu 1 timme, i morgon 30 minuter till allt 

 

Där den öppna dörren alltid ger dig möjlighet att påverka genom 
engagemang, trygghet och samhörighet 

 

Sparreholm; Stället där vi året runt får saker att hända i det lilla och det stora 
som ger mersmak 

 
 

 


