Vision och handlingsplan ortsutveckling Skebokvarn
Ortsutvecklingsarbetet i Skebokvarn inleddes med ett stormöte 19 november 2012. Det mötet följde
principen för s.k. uppstartsmöten som hållits på de orter som startat ortsutvecklingsarbetet tidigare .
Följande arbetsgrupper som identifierades:
- näringsliv & turism
- offentlig fysisk miljö
- trafik & kommunikation
- samordningsgrupp för de tre ovan nämnda
Under 2013 hölls ytterligare fem stormöten. Alla dessa möten var välbesökta av ortsborna. Vid ett
stormöte i juni 2014 tydliggjordes hur processen skulle fortgå för att komma fram till en slutlig
handlingsplan som grundar sig på byggstenar och leder till en vision för orten.
Under 2015 har några av kommunens tjänstemän träffat nyckelpersoner i Skebokvarn för att hitta en
väg till att nå fram till målet – vision, handlingsplan och byggstenar. I juni hölls ett stormöte där alla
tidigare förslag på åtgärder filtrerades ned till de som alltjämt var aktuella och genomförbara. Den
29 september hölls stormöte som slutligen enades om en handlingsplan.
Skebokvarnsgårdens vision antogs som den vision som gäller också gäller orten Skebokvarn och
ortsutvecklingen. Allt detta vilar på byggstenar som togs fram i form av workshop med deltagarna på
stormötet.
Byggstenar för Skebokvarn

Vatten

Naturen

VATTEN
 Närheten till Båvens sjösystem
 Vi har en vacker och välskött badplats
 Två välskötta småbåtshamnar
 Farbara kanaler
NATUREN
 Närheten till naturen – sjöar, skogar, berg och ängar
 Skebokvarn har ett bra läge
LIVSKVALITET
 I Skebokvarn finns det boenden med hög livskvalitet
 Det är enkelt att leva i Skebokvarn

Livskvalitet

Skebokvarns Bygderåd har visionen ”Det är gott att leva och bo i Skebo”. Vid stormöte 2015-09-29
fann de deltagande ortsborna ingen anledning att anta någon annan vision för ortsutveckling.
Skebokvarns vision samspelar med visionen för Flens kommun.

Åtgärder som är tänkta att genomföras under 2016 kommer att skrivas fram i särskild ordning.
Åtgärder som genomförs senare än 2016 kommer att tas med i planeringsförutsättningarna och i
strategiska planen för 2017 och senare. Detta förutsatt att åtgärderna hanteras och beslutas inom
ramen för ordinarie planeringsprocess. Det gäller även eventuella driftskostnadskonsekvenser.
Alla åtgärder i handlingsplanen är av arbetsgrupperna föreslagna åtgärder. Åtgärderna är inte
angivna i någon form av prioritetsordning. De kostnader som anges är kommunens investeringsutgift
och det är preliminära bedömningar utifrån de åtgärder som redovisas i handlingsplanen.

Mötesplatser
Åtgärd 2016: Idrottsplatsen.
Flytta lekplatsen till idrottsplatsen. Soffa med bord vid lekplatsen.
Anlägga ett utomhusgym vid idrottsplatsen.
Kostnad: > 150 000 kr
Ansvar: Flens kommun samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med IFK Skebokvarn o/e
Skebokvarns Bygderåd gällande utomhusgym

Åtgärd 2016: Rusta upp och ev. bygga ut vindskyddet på idrottsplatsen.
Kostnad: material 20 000
Ansvar: Flens kommun samhällsbyggnadsförvaltningen

Åtgärd 2016: Ny badbrygga vid badplatsen.
Kostnad: 100 000 kr
Ansvar: Flens kommun samhällsbyggnadsförvaltningen

Åtgärd 2016-2017: Badet – omklädningshytt, cykelställ, P-plats, skyltning till badet från väg 57.
Kostnad: Totalt c:a 150 000 kr
Ansvar: Flens kommun samhällsbyggnadsförvaltningen

Åtgärd 2017 eller senare: GC-väg (gång- och cykelbana) från Mejeriet till båthamnen. Åtgärden finns
med i treårsplanen som kommunen har ihop med Trafikverket.
Kostnad: C:a 2 800 000 kr totalt. Trafikverkets medfinansiering är en förutsättning.
Ansvar: Trafikverket och Flens kommun samhällsbyggnadsförvaltningen

Offentlig fysisk miljö
Åtgärd 2016: Plantera björkar eller andra lämpliga träd från Kanotcenter till idrottsplatsen.
Parkbänkar med papperskorgar från Kanotcenter till idrottsplatsen.
Kostnad: 100 000 kr
Ansvar: Flens kommun samhällsbyggnadsförvaltningen.

Åtgärd 2016: Bättre sophantering offentliga soptunnor/-korgar. Fler och större tunnor samt tätare
tömning, framför allt på sommaren.
Kostnad:
Ansvar: Fastighetsägaren

Åtgärd 2017: Bullerplank på baksidan av Skebokvarnsgården
Kostnad: 50 000 kr
Ansvar: Skebokvarns Bygderåd, fastighetsägaren där planket placeras samt Flens kommun samhällsbyggnadsförvaltningen.

Åtgärd 2017 eller senare: Muddring/rensning av kanalerna - vid båthamnen och mellan Kvarnsjön
och Båven.
Kostnad: > 2 000 000 kr muddring
Ansvar: Flens kommun samhällsbyggnadsförvaltningen.

Trafik och kommunikationer
Åtgärd 2016: Plexiglas och belysning med rörelsesensor i busskuren. Alt. byta till en kur som det går
att se igenom.
Kostnad: 100 000 kr för ny busskur
Ansvar: Länstrafiken och Flens kommun kommunledningsförvaltningen
Åtgärd 2016-2017: Välkomstskyltar vid Skebokvarns två infarter. Skyltar med kanotmotivet.
Trafikverket har inte godkänt tidigare fråga om att sätta upp dessa skyltar.
Kostnad: 120 000 - 150 000 kr
Ansvar: Flens kommun samhällsbyggnadsförvaltningen i dialog med Skebokvarns Bygderåd och
skyltgruppen Nätverket Bygderåd

Åtgärd 2017 eller senare: Kvällsturer med anropsstyrda taxibilar.
Kostnad:
Ansvar: Flens kommun kommunledningsförvaltningen i samråd med Kollektivtrafikmyndigheten och
Länstrafiken.

Åtgärd 2017 eller senare: Eget postnummer för Skebokvarn. Definiera området för eget postnummer och kunna påvisa att majoriteten inom området önskar eget postnummer.
1. Kunna påvisa att majoriteten av invånarna vill ha eget postnummer
2. Beslut i KF
3. Ansökan till Post- och telestyrelsen
Kostnad:
Ansvar: Ortsutvecklingsgruppen Skebokvarn

Företag, turism och marknadsföring
Åtgärd: Informationstavla (orienteringstavla) med beskrivning av utflyktsmål, leder för vandring och
cykling m.m. (kan alt. sökas medel från Quickfix).
Kostnad: 60 000 kr
Ansvar: Ortsutvecklingsgruppen Skebokvarn och Flens kommun kommunledningsförvaltningen
(turism)

Åtgärd: Profilering av Skebokvarn, folder eller liknande material (kan alt. sökas medel från Quickfix).
Kostnad:
Ansvar: Ortsutvecklingsgruppen Skebokvarn och Flens kommun kommunledningsförvaltningen
(turism)

