
Framtidsmöte  23 januari 2017 i Gryts Föreningshus i Stjärnhov . 

 

Närvarande från Gnesta kommun: Christina Hedberg, Patrik Nissen, 
Ghita Sjösteen och Anna Sandklef. 

Närvarande från Stjärnhovs Byalag: Agneta Andersson, Lucie 
Bernhardsson, Anders Carlsson, Kerstin Grenthe, Göran Lagerstedt 
och Alf Uddberg. 

 

1. Mötet öppnades. Presentation av deltagare. 
2. Föregående minnesanteckningar gicks igenom. OK.  Ligger ännu ej på kommunens 

hemsida. 
3. Mötesplatsen.  Duk och sand ska komma till badplatsen i vår och länsarna ska  läggas 

i . I år ska bryggorna i vattnet innan badsäsongen startar. Omklädningshytten har lite 
måleriarbete kvar. Conny Axelsson vill ha en slutrapport. Byalaget planerar för 
lekstugan på lekplatsen. 

4. Lekplatser. Ghita Sjösteen informerade om planeringen för kommunens lekplatser. 
En ny enkät ska läggas ut för hela kommunen. 

5. Trafik. Fartmätning har skett under sju dagar. Den allmänna slutsatsen är att folk kör 
för fort. Polisen är informerad om ett medborgarlöfte om att öka övervakningen av 
trafiken. Byalaget vill gärna ha tydliga förklaringar av Claes Lindkvist i löpande text. 

6. Solbacka.  Flyktinganläggningen stänger under våren. Oklart när. Kan kommunen ha 
någon användning av bostäderna där? 

7. Seniorboende.  ”Seniorbo i Stjärnhov” ska på studiebesök i Björkvik den 9 februari. 
SPF och Katrineholms kommun planerar att bygga seniorhus. Entreprenör är Sjöviks   
Bygg.  Vår grupp ska få  ritningar och enkäter med oss hem.  Gnesta kommun ska ha 
samråd om områden för bostadsutveckling i samband med den nya översiktsplanen. 

8. Överlåtelse av Kvarnen 1:27   Byalaget övertog nyttjanderätten av tomten Kvarnen  i 
december 2016  från Trafikverket.  Byalaget och KIS (konstnärer i Stjärnhov) har idéer 
kring tomten.  Byalaget framförde att den ena välkomstskylten skulle kunna stå där 
tillsammans med sittplatser av natursten och omgivande konstnärlig utsmyckning. 

9. Gnesta 25 år.  I samband med jubileet kan föreningsbidrag sökas. 
10. Övriga frågor.  Alf  Uddberg hade synpunkter om snöröjningen i villakvarteren i 

Stjärnhov.  Snöhögar läggs framför garage och betonghinder vid Brantvägen har 
flyttats. Ghita Sjösteen som har kunskaper om hur man snöröjer  tar samtal med 
entreprenören. 

Nästa möte: 22 maj 2017 kl. 17.00 i Ullsta lagård  hos Göran Lagerstedt   

Sekreterare, Kerstin Grenthe 


