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Ad 1 Quick fixes   

Gruppen diskuterade möjliga quick fixes och vem som ansvarar för dessa: 

 

 Klotter på järnvägsbron – kommunen; möjlighet att låta ungdomar göra något fint där 

 Träd som vält vid bron – ta bort nerfallna träd - kommunen 

 Belysningen vid Skarvnäsvägen – lyktstolpe som står sned - kommunen 

 Hundlatriner fattas - kommunen 

 Snygga till där vi bor – så lite frön Sparreholmare! 

 Ängen framför Skarvnäsvägen ska få stå inför midsommar – Kicki tar kontakt med 

Dolk 

 Sköta området runt Gästgiveriet - kommunen 

 Skylt vid Bilsbro med information om Sparreholm – Marianne informerar att det är på 

gång. Trolig placering är vid rondellen, samma motiv som det är på skylten från 

Gnestahållet. När det gäller en enklare skylt med information om Sparreholm tar 

Hasse upp frågan med Bengt Elmwall, kontaktperson för 

Näringsliv/besöksnäringsgruppen. 

 

Long fix 

 Rondellen – fixa till. Marianne informerade att i Strängnäs har man gett lokala 

företagare ansvaret för rondellerna. KK frågar Roger Andersson vem som sköter 

rondellen.    

 

Alla i gruppen får i hemläxa att göra en genomgång av skyltar i Sparreholm.  

 

Ad 2 Hur kan visionsprocessen i Sparreholm se ut? 

Gruppen diskuterade hur man engagerar Sparreholmarna i visionsprocessen.  

Karina informerade om kommunens övergripande visionsprocess Flens kommun 2019 som 

inkluderar ett frågeformulär om När Flens kommun är som bäst och Öppna Möten (26 mars 

på Amazon) 

 

Gruppen kom överens att SWOT analyserna från de andra grupperna skulle vara ett bra 

underlag – Karina samlar in från de andra grupperna.  

 



Gruppen kommer överens om att använda den 9 maj för att förankra visionsarbetet med de 

andra grupperna. Möjligen använda frågeformulären som används inom Flens kommun 2019.  

Karina informerar de andra grupperna om att visionsgruppen gärna vill använda den 9 maj till 

återkoppling och visionsarbetet.  

 

Karina mejler ut frågeformulären till gruppen.  

 

Gruppen kommer använda nästa möte för att planera mötet den 9 maj. 

 

Ad 3 Omvärldsanalys 

Gruppen gjorde en gemensam analys av de omvärldsfaktorer som påverkar Sparreholm, och 

kom fram med följande:  

 Jordbruksreglar 

 Fler och fler flyttar till storstäderna (ungefär hälften av Sveriges kommuner går bakåt 

befolkningsmässigt) 

 Närheten till Stockholm och Skavsta 

 Stigande drivmedelspriser 

 Småföretagareandelen ökar 

 Näthandel – därmed behov av lagerlokaler 

 Kommunikationerna – Flens kommun har flest kilometer per invånare 

 Köpmönstren ändrar sig mot storköp 

 

 

Ad 4 Nästa möte 

Tidpunkt för nästa möte: 2 maj 2011 16-18 (bemärk tidpunkt!!!) 

 

Marianne pratar med Magnus 

Hasse pratar med Tommy 

Gunnel pratar med Christina 

Karina bokar Åsen  

 

Ad 5 Övrigt 

Hasse informerar att han kommer att få svårt att hinna med sammankallanderollen och gärna 

ser en annan tar över. Gruppen tänker genom det till nästa möte.   

 

 

  


