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Minnesanteckningar från Visionsmöte 
 
Närvarande: Karina Krogh, Gunnel Porsander, Magnus Svensson, Marianne 
Rynefeldt-Skog, Uno Gustafsson, Bengt Elmwall, Nils-Erik Jacobsson, 
Kristina Lydecker, Hans Johnsson, Camilla Norgren, Gunilla Jacobsson, 
Hans-Erik Eriksson. 
 
Ej närvarande: 
 
Datum: 2011-10-24 
 
 
På dagordningen är: 
  

Feedback stormöte den 3 okt. 

Bra möte.Vi kanske ska ha en annan tid. Vi frågar på nästa stormöte. Vi 
måste nå dem som är under 40. Hans-Erik fixar en lista på dem som bor i 
Sparreholm. Magnus och Uno bjuder in dem till ett möte med dem. 

Tidplan för vision och handlingsplan nov 2011 -april 2012 (där vi 
planerar att ta visionen och handlingsplanen till fullmäktige) 

2011 
24 oktober Möte med sammankallande i arbetsgrupperna 
 
November Respektive grupp dokumenterar sitt arbete i ”mallen”   
 
 Utskick till alla hushåll med information om Färdplan Flen, 

dagsläget i Sparreholm, kommande stormöten, byggstenar till 
visionen och om tidplanen 

 
5 december Stormöte med arbetsgrupp Trafik, boende, estetik och miljö 

som värd. 
  
 Presentation av förslag till vision, instruktioner för gruppernas 

slutredovisning och av tidplan för det avslutande arbetet  
 
December Arbetsgrupperna färdigställer dokumentationen, prioriterar (1-

3) sina förslag och skickar in dokumentationen till 
projektledningen. 

 
2012  
Januari Projektledningen påbörjar tjänsteskrivelsen till 

Kommunfullmäktige 
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23 januari Stormöte med gemensam prioritering av gruppernas förslag 
till åtgärder och med förankring av slutligt visionsförslag. 

 
Februari Projektledarna skickar ett utkast till tjänsteskrivelse på kort 

”remiss” 6/2 – 20/2 till dem som medverkat i projektet 
 
Mars Tjänsteskrivelse med bland annat förslag till vision och 

handlingsplan för kommunen lämnas in till Nämndservice 
 
 Behandling i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
April Kommunstyrelsen behandlar skrivelsen 
 
 Kommunfullmäktige antar visionen och kommunens 

handlingsplan  

 

När kommunen har antagit handlingsplan och vision. Hur fortsätter vi sedan. 
Kommunen kommer inte att ha lika mycket tjänstemannatid efter att planen 
godkänts. 

En risk att något faller mellan stolarna är att det finns ett glapp mellan idé och 
handling. 

En naturlig del är att Bygderådet driver saker vidare precis som vi gjort förut. 

Bygderådet undertecknar visionen tillsammans med kommunen.  

Vi ska kanske göra ett riktat utskick till våra föreningar i byn och till 
företagarna. 

Författande av visionen 

Visionen beskriver Sparreholm i det ideala tillståndet. 

Natur: Hur ser vi vår natur utvecklas framåt. Vad vill vi  
Båven: Ta tag i den, ta fram den och sköta den.  
 
Öka medvetenheten om Sparreholm. ’ 
Öppna upp naturen och Båven. 
Sparreholm är porten mot Båven. 
 
I Sparreholm tar vi tillvara det lokala engagemanget. Söker samverkan och 
välkomnar omvärlden. Placeringen mitt i Sörmland sporrar och utmanar. 
Båvens naturvärden, ekhagarna och kulturarvet är grundstenarna för vår 
utveckling. 
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Med engagemang som drivkraft ska Sparreholm utvecklas till ett nav för alla 
som söker alternativa boenden och aktiviteter av kvalitet  
 
Kultur 
 
Dela med oss av kunskapen om kulturarvet 
Lätt att nå kulturen 
Sparreholm är kulturnavet 
Sparreholm där livet är lätt att leva 
Otaliga kulturupplevelser. 
Sparreholms mångfald är en möjlighet för alla. 
 
Geografiska läget 
 
En dagsritt från Stockholm -  idag -  en timmes bilfärd från Stockholm 
Vi är navet för företagande, kultur, natur och boende 
45 minuter till andra orter runt om oss där arbetstillfällen finns 
Sveriges närmaste landsbygd – alltid närmare till allt. 
 
 
Engagemang och samverkan 
 
Där den öppna dörren alltid ger dig möjlighet att påverka genom 
engagemang, trygghet och samhörighet 
 
 
Evenemang 
 
Ullfestival, Hästcentrum, Midsommar 
Jazzcentrum med flytande scen på Båven 
Musikaftnar vid Båven 
 
Stället där vi året runt får saker att hända i det lilla och det stora som ger 
mersmak.  
 
Visionsgruppen tar ansvar för att formulera klart visionen utifrån förslagen 
ovan. Förslaget presenteras på stormötet den 5 december.   
 
Nästa möte i visionsgruppen är den 28 november kl 18 på Åsen.  
 
Vid pennan  
 
 
Gunnel Porsander 


