
 

 

Framtidsmöte 22 maj 2017 i Ullsta Lagård 

Närvarande från Gnesta kommun: Anna Sandklef, Hans Haglund, Patrik Nissen, 

Christina Hedberg 

Från Byalaget: Anders Carlsson, Lucie Bernhardsson, Ragnhild Carlström, 

Helene Arfwedson, Kerstin Grenthe, Göran Lagerstedt 

1. Anders C öppnade mötet 

2. Föregående mötets anteckningar gicks igenom. OK. 

3. Mötesplatsen. Sand och duk har levererats till badplatsen. Länsarna vid 

badplatsen skall läggas i. Den lekstuga som varit aktuell till mötesplatsen 

passar inte. Byalaget försöker lösa frågan på egen hand. 

4. Lekplatser. Frågan om lekplatser i kommunen tas upp för politisk 

behandling i nämndens septembermöte.  Lekplatsen vid mötesplatsen 

kan vägas in som ett komplement till övriga lekplatser..  

5. Förskolan Korallen. Byalaget framför vikten av att behålla barnen i 

förskolan för att de sedan ska kunna slussas in i Kvarnbackaskolan.  

6. Cykelväg. Inmätning av aktuell cykelväg vid Mejerivägen kommer att ske 

inom tre veckor från dagens datum. 

7. Solbackas situation. Byalaget framförde sin oro över utveclingen vid 

Solbacka. En fråga som akut måste handläggas är miljöfrågan vid 

fastighetens reningsverk. Kommunen lovade att granska miljöfrågan  

närmare. 

8. Grytsberg. Byalaget efterfrågade hur plansituationen ser ut. Kommunen 

berättade att en detaljplan för området planeras. Byalaget framförde sin 

glädje att Grytsberg åter sjuder av aktivitet. 

9. Välkomstskyltar. Den ena skylten kommer att stå på föreningshusets 

mark och den andra vid  Kvarteret Kvarnen. Bylaget kommer att fortsätta 

att försöka få en välkomstskylt också tidigare vid infarten från 

Sparreholm. 

10. Seniorboende. Frågan är fortfarande i högsta grad prioriterad av 

byalaget.  

11. Övriga frågor. Frågan om utbyggnad av fibernät diskuterades. 

Kommunen betonade att fibernät är mycket viktig för utvecklingen av 



landsbygden och uttryckte sin förhoppning att så många som möjligt 

ansluter till den planerade utbyggnaden. 

12. Nästa möte blir den 9 oktober. Dagordning skickas ut i god tid före 

mötet. 

13. Anders C tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid pennan 

 

Göran Lagerstedt 


