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Visionsgruppen 20 juni 2011 
 
 
Närvarande: Kicki Lydecker, Ulla Grahn, Gunnel Porsander, Gunilla 
Jacobsson, Camilla Norgren, Karina Krogh, Jane Nordrup, Christina Mace, 
Marianne Rynefeldt-Skog 
 
Ej närvarande: Tommy Karvonen, Magnus Svensson, Hasse Jonsson 
 
Dagordning 
 
1. Minnesanteckningar från förra mötet 
2. kort feedback från andra grupper 
3. Ortsutveckling på Sparreholmsträffen 
4. Stormöte den 15 augusti 
5. Omvärldanalys 
6. Quick fixes 
 
1. Latriner: Önskemål finns att få två till, en vid kiosken och en till på  
 källvägen. Döda grenar har inte tagits bort. 

Trygghetsvandringen: håller på att sammanställas. 
 

 
2. Skola omsorg och service: Information om att Skebokvarnsbarnen  
 skulle kunna gå i Sparreholm.  Vad gäller? Får barnen välja själva? 
 Fler äldreboende av olika typer. 
 

Har pratat om att ta fram ett infoblad till nyinflyttade.  
I samband med bibliotekets öppettider vill man ha cafe där. 

 Affären kommer ryktesvägen att läggas ner den 1 september. Vi skulle  
behöva prata med Nadim så att vi får svar på vad som händer. Karina 
kollar med Ingrid Gustavsson om hon vet läget. 
 

 Trafik, boende skulle fortsätta sitt arbete med rubriksättning och  
 handlingsplan. 
 

Turistinformation och ullspinneri ska vara vid gästgiveriet under delar 
sommaren torsdag – söndag från 7 juli.  
 
Man har upptäckt på kommunen att man måste hjälpa till med att göra 
en mall för hur man kan formulera ideerna inom varje delområde. Detta 
för att kunna samla upp ideerna på ett bättre sätt. 
Vi måste lära oss att prioritera och jobba med de viktigaste. 

 
3. Pernilla Hagström kommer att vara med under Sparreholmsträffen och 

Rolf Gustafsson och Bosse Karlsson kommer att gå runt i byn och 
prata med folk. Kommunen kommer att göra en folder om 
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Sparreholm/ortsutveckling till Sparreholmsträffen i samarbete med 
Bygderådet. Päivi Hellberg,projektadministratör på Färdplan Flen tar 
över under delar av juli från Karina med att ta fram med foldern.  

 
4. Skola, service omsorg skulle kunna leda nästa stormöte. Man skulle 

kunna prata om 1 – 2 ämnen under nästa möte där mindre grupper kan 
diskutera om hur man ska ta hand om frågorna. 
Skolan har tagit fram utställningar till Sparreholmsträffen där barnen 
har sagt sitt. Ungdomarna jobbar på en vision.  

 
15 augusti skulle skolan kunna komma till stormötet och visa sin vision. 
Ulla tycker att man pratar om trafiken som ett ämne t.ex utifrån alla 
grupper som då får vara delaktiga i diskussionen inom varje ämne. 

 
Gunnel kollar med Magnus Svensson kan vara sammankallande i 
visionsgruppen då han även har möjlighet . 

 
Karina skickar ut förslag till de andra grupperna vilka stormöten de kan 
vara sammankallande till. 

 
Målet ska vara att vi inte tar upp samma saker hela tiden utan går 
vidare inom respektive ämnesområde så att vi kommer framåt. 

 
5. Vi har i gruppen tagit fram kärnvärden vid förra mötet och utifrån det 

tagit fram byggstenar. Andra byggstenar är fåglarna, Slottet/Björkhults 
inverkan på orten och Ullspinneriet. 

 
(Kommunikation är inte bara bussar, bilar etc utan även kommunikation 
med mellan människor.) 

 
I Malmköping tog man fram följande säkra trender: 

 
Boendet får allt större betydelse 
Behovet av upplevelser ökar 
Att synas blir allt viktigare 
Behovet av pendlingsmöjligheter ökar 
Ökad regionalisering 
Strävan efter hållbar utveckling 
Ökad andel äldre i befolkningen 
Ökad upplevd otrygghet 
Fler köpcentrum i ytterområden 
Ökat intresse för närproducerat 
Fler aktiviteter på nätet 
Ökat intresse för hälsa och välbefinnande 
Paketresor med närproducerat växer mycket 

 
Osäkra trender 
Ökad arbetskraftbrist (rätt arbetskraft) 
Kommunens attraktivitet i regionen. 
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Hur kan omvärldsfaktorerna som landskonkurser, räntehöjningar etc påverka 
oss i en positiv riktning. 
 
Det är mycket positivt med ullspinneriet som kan ge arbetstillfällen i form av 
garnbutiker,  designjobb etc. Det kan leda till något mycket större. 
Ullspinneriet  har kommit upp av ett antal entusiaster. Hur kan vi hitta andra 
entusiaster inom andra områden.  
 
Ullspinneriet skulle kunna ha slogan ” Vi går på i Ullstrumporna” 
 
Vi diskuterade den gamla restaurangen och konstaterade att det är bara att 
vänta ut ägarna att de sänker priset. 
 
Bjud in Anna Karinen till visionsgruppens nästa möte . Ulla ringer Anna. 
 
Riddarspelen den 20 augusti är en del av kommunens 40 års jubileum den 20 
augusti och sponsorerat av näringslivet i Flens kommun. Vi skulle ha bussar 
som går mellan orterna den dagen. 
 
Hur förankrar vi kärnvärden, byggstenar och omvärldsanalysen med 
Sparreholmarna. Kan vi använda trenderna som Malmköping tagit fram. 
 
Vi borde från kommunens sida få reda på vad som ska göras eller inte med 
gamla DaxDoor område och Hästön. Karina kollar med kommunen vad som 
gäller. 
 
Quick fixes. Vi har en bastu som används flitigt av sparreholmarna. Bastun 
skulle behöva rustas upp. Skulle vi kunna få några att måla. Kultur och fritid 
ansvarar för bastun. Var hittar vi någon som kan måla. Färghuset kan tänka 
sig att ställa upp med lite material. 
 
Nästa möte: ???? Augusti 
 
 
 
.Vid pennan 
 
 
Gunnel Porsander 
 
 
 
 
 

 

 

  


