
Framtidsmöte  9 oktober 2017 i Gryts Föreningshus i Stjärnhov . 

 

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

Närvarande från Stjärnhovs Byalag:  Lucie Bernhardsson, Anders 
Carlsson, Kerstin Grenthe  och Hélène Arfwedson. 
 

1. Mötet öppnades. Presentation av deltagare. 
2. Föregående minnesanteckningar, som fanns som utkast gicks igenom . 
3. Mötesplatsen.  Duk och sand har levererats till badplatsen  och länsarna kom i sjön 

till badsäsongen.  Omklädningshytten och toan har lite måleriarbete kvar. Conny 
Axelsson vill ha en slutrapport. Sly har röjts på högra sidan av Metarvägen av Calle 
Hedins grupp. Byalaget och Calle önskar att röjningsarbetet ska inkluderas  i 
skötselavtalet. Ghita Sjösteen tillfrågas. Soptunnorna vid badplatsen är för små. 
Under badsäsongen svämmar de över. Ghita tillfrågas. Anna S och Ghita avgör vem 
som ska ansvara för projektkontot: 37510 

4. Kvarnen 1.27. Kan vi sätta upp någon typ av skylt  för att undvika att platsen används 
som parkering eller upplag? Välkomstskylten skulle vara välkommen. Trafikverket ser 
positivt på vårt projektförslag. KIS-gruppen har presenterat en kostnadskalkyl.  Vi 
arbetar vidare med finansieringsfrågan.  

5. Lekplatser. Byalaget står fast vid önskemålet om tre lekplatser i Stjärnhov. 
6. Trafik.  Den ytliga VA-ledningen komplicerar för gång och cykelbana vid Mejerivägen. 

Claes Lindqvist från kommunen har undersökt läget. Kan banan placeras ovanpå den 
befintliga vallen?  Patrik Nissen föreslår att Byalaget själv anmäler fel till Trafikverket i 
stället för att gå via kommunen. 

7.  Solbacka.  Byalaget undrar om/ hur reningsverket fungerar. 
8. Grytsberg. Det finns ingen detaljplan än. Ägarna planerar  övernattningsboende.  
9. Seniorboende.  I kommunens bostadsförsörjningsplan finns 10 seniorbostäder 

inritade vid sjön Naten. Byalaget och seniorgruppen arbetar med kontakter med 
markägare och byggare.  

10. Välkomstskyltar. Inget nytt i tillståndsfrågan enligt Anna Sandklef. 
11. Övriga frågor.  Problem med skrotbilar vid industriområdet. De står uppställda längs 

Mejerivägen. Byalaget tar reda på  vems mark de står. 

Nästa möte: 29 januari 2018 kl. 16.00 på Föreningshuset.   

Sekreterare, Kerstin Grenthe 


