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Dagordning 

1. Välkommen 

2. Uppföljning från förre mötet 

3. Mall för förslag till handlingsplanen 

4. Visionsgruppen på stormötet den 15 aug.   

5. Nästa steg i visionsarbetet 

6. Övrigt 

7. Nästa möten 

 

Pkt 1. Välkommen 

Magnus bjöd välkommen och berättade att han framöver kommer att vara sammankallande 

med Gunnel som stöd. 

 

Kicki efterfrågade någon att gå med på Rådslag med temat Trygghet i Flens kommun den 9 

sept. 8.30-12. Gruppen föreslog att kontakta Trafikgruppen för att få med någon som var med 

på Trygghetsvandringen.  

 

Gruppen pratade om den vällyckade Sparreholmsträffen.  

 

Pkt 2. Uppföljning från före mötet 

Gruppen gick genom minnesanteckningarna från före möte inklusive läget med butiken och 

posten.  

 

Pkt 3. Mall för förslag till handlingsplan  

Karina gick genom backgrunden för framtagande för mallen. Fler av grupperna har 

rapporterat att det känns som dem fastnat lite i quick fixes och vill gärna ha stöd att ta fram 

förslag till handlingsplanen. Detta kan hjälpa grupperna att fokusera på målet för 

ortsutvecklingsarbetet nämligen att ta fram vision och långsiktig handlingsplan för respektive 

ort.  

 

Karina gick genom mallen som innehåller följande rubriker:  

1. tema  

2. förutsättningar för utveckling 

3. mål för utveckling 

4. förslag på åtgärder inkl. ansvariga och prioritet. 

 

Marianne föreslog att lägga till resurser till mallen. 

 



Magnus föreslog att ta fram en visuell bild på det långsiktiga för att hjälpa grupperna att hålla 

fokus på detta.  

Karina kommer ta fram en sådan inför stormötet den 15. aug.  

 

Pkt 4 Visionsgruppen på stormötet den 15 aug.  

Gruppen diskuterade hur man skulle presentera gruppens arbete på stormötet och hur man ska 

förankra det som gjorts än så länga.  

 

För att få samsyn om vad en visions är berättade varje medlem i gruppen vad en vision 

betyder för den enskilda.  Därefter diskuterade gruppen hur visionsprocessen och visionen 

kan vara.   

 

Gruppen kom överens att en vision är en bild av ett önskvärd tillstånd i framtiden.  

Gruppen beslutade att på stormötet presentera de kärnvärden och byggstenar som gruppen har 

tagit fram från En promenad i Sparreholm 2019. På stormötet kommer visionsgruppen också 

att bjuda in sig till de andra grupperna för att diskutera byggstenar, m.m.  

Magnus kommer att presentera på gruppens vägnar.  

 

Gruppen beslutade att Karina gör en dragning om vision inför stormötet måndag inkl. en lista 

över vad som hänt och förklaring på visionsprocessen.  

 

Pkt 5 Nästa steg i visionsarbetet  

Gruppen kom överens att bjuda in sig till de andra grupperna för att samla in synpunkter på 

byggstenar och få förslag till visionen. Målet är att ha varit i alla grupper innan nästa möte 

den 19 sept.  

 

Följande åker till de respektive grupper: 

Trafik; Magnus, Kicki 

Skola; Ulla och Hasse (Hasse pratar med Ulla) 

Besöksnäring; Gunilla och Jane 

 

Karina tar fram material inför möten.     

 

Gruppen diskuterade att ta fram infomaterial när vi kommit lite längre fram i processen, som 

går till hela samfundet och fritidsboende.  

 

Pkt 6 övrigt  

Marianne rapporterade att en ansökan om skyltar i kommunen inklusive välkomstskylt i 

Sparreholm.   

Marianne informerade om Bomässan som Flens kommun anordnade i våren före året och som 

kommer igen till våren 

 

Jane informerade att www.sparreholm.eu ny webb adress. 

 

Pkt 7. Nästa möten  

Gruppen beslutade att träffas den 

19 september (återrapportering av möten med andra grupper, ta fram förslag till vision) 

24 oktober 

28 november  

 

Alla möten på Åsen (om inget annat meddelas) mellan 18 och 20. Karina bokar lokal.  

 

http://www.sparreholm.eu/


 


