Sparreholms Företagarförening
Protokoll Medlemsmöte
Datum: den 17 september 2019 kl 18.30-21.00
Plats: Folkets Hus i Sparreholm

Närvarande:Mikael Larsson ( Näringslivskontoret Flens Kommun) Karl
Persson ( Hyltinge Hembygdsförening) Habib och Rita ( Fabriken i
Sparreholm) Annika Blomkvist (Emmys Städ) Ann Lund ( Annorlunda
Trädgård) Tommy Axner, Fredrik Karlsson, Jenö Kausits, Cissi Palmaer,
Gudrun Gimåker, Anette Kumlin Jonsson.

1. Anette, föreningens ordförande, hälsade välkommen och berättade om
sig själv och sitt företag Hälsoklivet. Hon informerade även
medlemmarna vad föreningen kan hjälpa till med såsom mentorskap
och att sprida kunskaper om företagen i Sparreholm. Skolan, boendet
samarbetet med kommunen är några av punkterna föreningen
tidigare har engagerat sig i. Man som företag har möjlighet att sprida
kunskap om sig själv med en 5 minuters presentation på kommande
medlemsmöten. Medlemmar får gärna höra av sig om ämnen/teman
som kan vara intressanta på kommande medlemsmöten.

2. Kvällens tema var Sparreholm förr och nu och Karl Persson från
Hyltinge Hembygdsföreningen visade bilder från förr och hade ställt
upp en utställning med foton från Sparreholm nu och då. Karl
berättade intressanta historier om olika delar av Sparreholm ex.
Sparreholms Snickerifabriks början, Holmen verksamhet och när
tåget kom till Sparreholm år 1862. Även Greta Garbo var med på ett
hörn. Sparreholm hade många olika affärer och verksamheter som vi
tyvärr inte har idag i samma utsträckning. Väldigt intressant att
lyssna på.

3. Efter en paus för en kopp kaffe samt macka informerade Mikael
Larsson om vad som händer i kommunen;
Turismprojektet, nedläggning av Vallinska bokhandeln, Caparols flytt
till Skebokvarn, Jem & Fix, samt JYSK´s etablering i Flen.
Volvos flytt till gamla Statoils lokaler. Willys ska bygga ut.
Vidare planeras det för ett externt kundcenter som ska kunna
hantera enklare frågor till kommunen samt lotsa samtalen rätt.
GB’s och kommunens planer på ett glasskafe med trolig start nästa
sommar. Mikael informerade även om ”En väg in” en tjänst man
arbetat fram för att företag lättare ska få snabb hjälp och information
ex. vid etablering.
4. Övriga frågor som kom upp var belysningen på Strandvägen, vad
händer med den? Hastigheten genom samhället, vad kan vi göra åt
detta?
5. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Cissi Palmaer

