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Bilaga – Tidig dialog  

Sammanfattning från workshop den 17 dec 2012  

Fokusområde 1: Framtida områden 

Övergripande tankar 

Vad vill vi?: - Vad ska vara Flens profil och karaktär? 

 - Vilken utveckling ska vi planera för? 

 - Vem och vilka planerar vi för?   

  

Genomgående uppfattningar 

- Skapa flexibilitet och handlingsmöjligheter! 

- Utnyttja gjorda investeringar (gator, ledningar med mera) 

- Hushåll med mark, vattenområden, miljön och energi 

Bostäder 

- Förtäta/omvandla i centrum 

- Hitta möjliga bostadslägen nära service och nära stationen 

- Fler bostadsrätter 

- Skapa större rörlighet på bostadsmarknaden med attraktiva 55+ boenden 

- Tillgängliga bostäder för alla under hela livet 

Arbetsplatser 

- Värna om det som finns 

- Utveckla Talja och Öja 

- Utnyttja skyltlägen vid befintlig och blivande sträckning för riksväg 55  

- Skaffa beredskap för mark och lokaler med ”tillåtande” planer 

- Skapa attraktion i centrum 

Offentlig service 

- Skapa Henrikssons stråk: skola, kultur och idrott 

- Omvandla Lötenskolan och Nybbleskolan 

- Flytta vårdcentralen till centrum 

- Prova multifunktionella byggnader  

Handel (paradoxen) 

- Splittra inte förutsättningarna för handeln i centrum 

- Men – har kommunen ”råd” att säga nej till externhandel? 

Deltagarnas egna tankar och påståenden  

- Hushållning med resurser är viktigt. Använder vi alla delar i och utanför staden på bästa 

sätt? 

- Utnyttja gjorda investeringar i gator och VA 

- Skapa inte några långa avstånd mellan bostäder och service, järnvägsstationen och 

arbetsplatser 
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- Vi måste ta hänsyn till risken för översvämning 

- Utnyttja möjligheterna till förtätningar 

- Vi behöver vatten i Flens centrum + blandad bebyggelse och fler planfria förbindelser 

med järnvägarna 

- Det finns många osålda tomter idag. Behöver vi flera? Vilken typ av bostäder behöver vi 

i framtiden? Idag finns det till exempel brist på bostadsrätter av alla slag, små 

hyresrätter, stora hyresrätter, tillgängliga bostäder och alla typer av bostäder i centrum.  

- Kommunen saknar ett bostadsförsörjningsprogram 

- Troligen kommer vi att ha en åldrande befolkning fram till 2030 

- Nya bostäder måste ligga nära service 

- Flensbornas betalningsvilja är ett hinder för bostadsbyggande 

- Sammanfattning: Har vi vad vi behöver redan idag? (en ganska pessimistisk framtidsbild 

HE:s anmärkning) Före detta Smedjan kan ge ett tillgängligt trygghetsboende med 

centralt läge. Särskilt boende kan förläggas utanför centrum 

- Det är troligen omöjligt att locka fler logistikföretag till Flen om vi ska konkurrera med 

exempelvis Logistikcentrum i Katrineholm  

- Förtäta och utveckla Taljaområdet för fler arbetsplatser 

- Glace-Bolaget och andra ”stöttepelare” är mycket viktiga. Värna det som finns och se till 

att stöttepelarna har utvecklingsmöjligheter.    

- Försök starta livsmedelsutbildning vid BCPW i samverkan med GB 

- Skaffa beredskap för både mark och lokaler 

- Reservera mark vid blivande förbifart för arbetsplatser och handel 

- Vilken profil vill vi att Flen ska ha? Det avgör vad som ska byggas 

- Håll ihop Södra och Norra Kungsgatan och skapa attraktion i centrum 

- Flen ska öka sin befolkning! 

- Utnyttja det unika stråket Hammarvallen-Skjortan-BCPW 

- Omvandla Lötenskolan och Nybbleskolan 

- Flytta biblioteket till BCPW 

- Landstinget har åter aktualiserat Familjecentral i Flen 

- Multifunktionella byggnader skapar ”åldersintegration”  

- Förtätning stations- och servicenära för attraktivitet 

- Vilken framtid ska vi planera för? 

- Vem och vilka ska vi planera för? 

- Tillgängliga bostäder för ”hela livet” 

- Utnyttja skyltlägen för industrier och andra arbetsplatser 

- Förtäta 

- Skapa flexibilitet och handlingsmöjligheter 

- Fånga och utveckla Flens egentliga själ 

- Fullmäktigesal och bibliotek i skol-, kultur- och idrottsstråket 

- Planera för 18 000 invånare i kommunen och 9 000 i centralorten 
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- Flytta vårdcentralen till centrum och omvandla den nuvarande vårdcentralen till 

bostäder 

- Förtäta med bostäder i centrum 

- Se kartan för övriga delar av diskussionen 

Fokusområde 2: Centrum.  
Hur ska vi arbeta med ”hål” och fula platser? Förtätningar, bygga fler våningar på befintliga hus? 

Övergripande 
- Skapa ett gemensamt centrum där norra och södra delen bildar ett gemensamt 

centrum. Förstärka Sveaparken. ”Gräva ner” järnvägen. 
- Möjliggöra för persontrafik på TGOJ-banan 

 
Hål och fula platser 
OK/Q8:  
- Riv byggnaden.  
- Bygg bostäder och handel, alternativt park.  
- Parkeringen intill kan också bebyggas. 
- Parkeringen kan utvidgas  

 
Söder om järnvägen, där silon stod tidigare: 

- Anlägg en fin park med fontän 

Fula balkonger på huset Götgatan- Storgatan (BostAB) 

- Bygga bostadsrätter eller hyresrätter på PEAB-tomten vid runda banken. 
- Bygga trygghetsboende på Fisk-Lisas. 

Skolan 
Riv Lill-prinsen och bygg ny skola – Norra Skolan. Plats för F-9. Spara dungen som park. 
 
Gator 
Boulevardstuk på Drottninggatan och Götgatan. Trädplanteringar. 
 
Parker och torg 

Violentorget  

- Skridskobana vintertid 
- Bättre belysning 
- Torghandel 
- Boule 
 

Prins Wilhelms Torg 

- Aktivitetspark 
- Torghandel 
- Kanske bebygga del av torget mot Helge Sanders väg 
- Loppis 
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Sveaparken 

- Utvidgad lekplats 
- Utegym (för äldre) 
- Grillplats 
- Skulpturpark 
- Sinnenas park 
- Flens historia- utställning 
- Plats för spontana aktiviteter 
- Aktivitetspark 
- Mulle Meck-park 
- Café vid Matlådan 
- Skateboard väster om minigolfen 
- Viktigt få med de boende (grannarna på Vasavägen) vid förändringar. 

 
Parken vid BCPW 

Upplevs stel. Gör den mer levande, anpassa stigar efter hur man rör sig över området 

Belysning 

- Bättre belysning på Violentorget 
- Julbelysning på Södra Kungsgatan 

Våningar 
- Bygg på ytterligare en våning på Coop och  
- Skapa förbindelse (bro) från övre planet på Coop till Violen.  
- Bygg minst en ytterligare våning på N Kungsgatan 2 (bokhandeln). 

 
Övriga funderingar 
Ska vi kanske acceptera att Flensborna inte är ”köptrogna”? Kan man använda butikslokaler 
till annat? Att Flen var finare förr som många brukar säga stämmer inte. (Ulrika Lifvakt)  
Kanske ha skateboardpark i Lästengången? 
 
Konstgräs på fotbollsplan vid Söderskolan o Hammarvallen. 

Fokusområde 3: Gång- och cykelstråk, Grönområden och parker 

Gång- och cykelvägar 
- Mellan Flen och orterna runt om i kommunen 
- Cykelparkering vid stationen – väderskyddad, större 
- Runt sjöarna. Kanske enbart gångvägar, men tillgängliga med rullator alt. rullstol 
- Trygga vägar till och från skolor, mellan områden – barnens gångvägar 
- Flera säkra över-/undergångar vid järnvägen– binda samma Flen över järnvägen. Barn 

och ungdomar genar trots fara och befintliga övergångar. 

Rekreation 

- Hammarvallen: utveckla – bygga om  öka attraktiviteten, möjliggöra för 
övernattningar för föreningar från andra städer 

- Placera ut utegym runtom i staden, längs viktiga promenad stråk 
- ”Hälsans stig” i Flen – i centrum, för de äldre, nära boende 
- Naturliga badplatser 
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Sveaparken 
- Levande park 
- Plats för: 

- Spontana aktiviteter 
- Utegym 
- Aktivitetspark för äldre 
- Skatebordbana 
- ”Sinnenas trädgård”  
- Skyddas – lämnas oförändrad 

- Viktigt att få med sig de boende – ”not in my back yard” 

Thuleparken 
- Synlighet – visa att den finns 
- Få dit ungdomarna – äventyrspark 
- Utnyttja höjdläget och naturen för olika typer av aktiviteter 

Flensån 
- Naturpromenad längs med ån, med stopp för utegym, ev. grillplats 
- Utsiktstorn för att titta på naturlivet – fåglar, utter osv. 
- Låta staden vara stad – ån en del av stadens identitet (förr) 
- Åns synlighet i staden – attraktivitet, tillgänglighet, kanotled 

Säkerhet – synlighet 
- Skyltning till parker, bad, idrott osv. Turism! 
- Norra Kungsgatan – sikt, synliggörande av gångtrafikanter 

Marknadsplats – Prins Wilhelms torg 

Parken utanför Bildningscentrum 

Park vid järnvägen/” mitt emot runda banken, där silo stod tidigare” 

Fokusområde 4: Sjöarna och Flensån 

Staden mellan sjöarna – utnyttja vattnen 

- Kanotled från campingplatsen och nedströms via Flensån. 
- Ordna badplats/badmöjligheter i Taljasjön, Gårdsjön och Bjuren. Ändra 

avloppsutsläppet till nedströms Gårdsjön. 
- Ordna fiskemöjligheter i Taljasjön. 
- Ordna attraktiv och åtkomlig åpromenad utefter Flensån. Ett fik på fin plats. Hålla 

betesdjur på lämplig plats utefter ån. Ett utkikstorn. 
- Strövområde i skogen söder om Gårdsjön, och anlägg gång- och cykelled/promenadväg. 

Ett fik vid norra stranden. 
- Sjöarna görs åtkomliga för funktionshindrade, även badplatsen vid Orrhammaren. 
- Ny strandnära bebyggelse;  

* Vid Taljasjön - östra, norra, västra stranden 
* Nära Flensån på en kulle strax söder om Primus 
* Utefter åns norra sida mellan Primus och Brogetorpsbron 
* Intill befintliga villaområden vid Orrhammaren (östra Orrö) 

- Tillgängliggöra ekbackarna norr om Skiringeområdet. 
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- Gör en grönplan för att belysa nyttjande/bevarande. 
- Plats för husbåtar ordnas vid/norr om campingen. En camping som utvecklas ger jobb 
- Vårdcentralen med närområde görs om till bostäder. 
- Bryggor anläggs i Taljasjön norr om Primus, i sjöänden eller mitt på södra stranden. 
- Öppna upp, för att binda ihop staden, från spången över Flensån och söderut till bron. 
- Långfärdsskridskor på Gårdsjön m.fl., ordna och skotta åkvägar, gärna 

sammanhängande över flera sjöar. 
- Offentlig WC i centrum. 
- ”Bind ihop” staden i öster i nord-sydlig riktning. 
- Anlägg en löparrunda eller motionsväg öster om staden. 

Fokusområde 5: Stadens entréer 

Gruppuppgifter: 
 - Vilka är Flens entréer? Var? Vilka? Samlande punkter? Vad är viktigt? Vad vill ni lyfta fram, 
visa där? Hur vill ni att de ska se ut?  
 
- Vilka huvudstråk finns? Var? Vilka? Vägar (bilvägar, gång- och cykelvägar), järnvägar, 
sjövägar? Vad är viktigt? Vad vill ni visa där? Hur vill ni att de ska se ut?  
 
- Exempel huvudstråk, södra Kungsgatan. Titta på bildexempel. Jämför södra Kungsgatan 
med norra Kungsgatan som har förändrats. Hur vill ni att södra Kungsgatan ska se ut?  
Exempel: Hur ska markbeläggning, träd, belysning, offentliga viloplatser (soffor, bänkar, bord 
etc.) m.m. vara för att skapa ett attraktivare offentligt rum, ett rum för alla? 
  
Sammanfattning  
Samtliga grupper redovisade sina huvuddrag på separat kartblad, se inskannade kartor. Där 
finns viktiga entrépunkter markerade och t.ex. viktiga utsikter/ blickfång inritade. Huvudstråk 
är inritade på kartorna och önskas förtydligas i framtiden.  
 
Det konstaterades att Flens entréer kan delas in i flera olika nivåer.  
Önskemål: entréerna ska kunna ge ”flerstegsinformation”, d.v.s. först locka, sedan ge info, 
och därefter bekräfta att du som besökare gör rätt val när du väljer att svänga av till Flen.  
 
Hur blir det i framtiden när ny förbifart byggs? Konstateras att det blir än viktigare att locka 
förbipasserande in i Flens centrum.  
Önskemål: Förstärka småstaden, viktigt att gatustråk som är huvudstråk (t.ex. södra 
Kungsgatan) smalnar av vid viktiga platser. Förtäta? Belysning, utsikter och välskötta 
grönområden viktiga vid entréerna. Viktigt att skyltningen är tydlig och lockar till 
besök/stopp. Digitala skyltar om vad som är på gång? 
  
Flensån nämns av många, området behöver synliggöras och kunna utnyttjas av fler. Fler 
informationsskyltar om Flensån? Bra och vackert med upplysta träd, fontän etc. Kan det 
göras mer? Förtäta Kungsgatan? Ta bort ”riksvägskänslan”, särskilt när ny förbifart planeras.  
 
Flen är alléernas stad. Kan det förstärkas? Loftet har strategiskt läge, kan det rivas/ köpas in/ 
åtgärdas på något sätt?  
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”OK/Q8”-tomten behöver åtgärdas. Önskemål om att kunna gå bättre runt sjöarna, särskilt 
Gårdsjön nämns. Strandpromenad? Den gamla eken vid Gårdsjön behöver synliggöras.  

Bättre information.  
Varför ska man stanna i Flen? Vad är Flens identitet? Det som nämns spontant är: 
promenad, natur, glass, bad, historik, järnvägen och hotell. Räcker det för att konkurrera 
med andra besöksmål?  

Friggebodar (försäljning) vid prins Wilhelms torg för ökat liv vid torget? TGOJ-banan, 

persontrafik önskas. 
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Sammanställning av svar på frågor från den tidiga dialogen 

 Karta som satt uppe på biblioteket under den tidiga dialogen, där besökare kunde märka ut 

sin bästa plats.  
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Svar från kort insamlade på Biblioteket 
Vilken/var är din 
favoritplats? 

Hur ofta besöker 
du platsen? 

Varför? Kan platsen 
förbättras? 

1.Yxtaholm Varje dag Bor där Förbättra vägen, ny 
trädallé, sanera sjön 

2. Ica, Lästen, Expert Varje dag, går till 
skolan den vägen 

Tycker om att se folk Fler affärer, men ej 
mataffärer 

3. Orresta ö badet Varje dag maj-sep Har kolonistuga där Anställa personal 
som ser till området, 
kvällsöppet fik. 

3. Stenhammar Ofta Vacker natur  

3. Kvarnsjön 1 ggr/ vecka Lugn o ro  

4. Stenhammar Varje dag Rogivande Städa utmed vägen, 
vid bron är en 
soptipp 

5. Badhuset Varje vecka Kul o att träffa 
vännerna 

Om det var gratis en 
dag varannan vecka 

6. Hammarvallen Tisdagar o 
torsdagar 

  

7. Fontänen vid servicehuset 
smedjan 

Sommartid minst 3 
ggr om dagen 

Ser mycket folk, trafik 
o mycket socialt, fint 
planterat runt om 

Mera blommor, o en 
kaffeautomat vore 
bra. 

8. Biblioteket  Alla dagar det är 
öppet 

Samtal med kända o 
okända personer, läser 
tidningar, dricker kaffe, 
uppskattar personalens 
trevliga bemötande 

Söndagsöppet 11-13, 
möjlighet till 
fikabröd 
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Vilken/var är din 
favoritplats? 

Hur ofta besöker 
du platsen? 

Varför? Kan platsen 
förbättras? 

9. Hemmet i skiringe 
Rosenbad, annars biblioteket 

Varje dag, besök 
vid biblioteket 

Biblioteket-mötesplats Om det fanns gång o 
cykelväg Norra 
Kungsgatan o norrut, 
var ju på förslag för 
nåt år sedan , vad 
hände med detta? 

10. Centrum Hittar allt vad jag 
behöver 

Varje dag  

11. Orrhammar Varje dag Bor där Tegelvägen, vid 
infart Willys 

12. Lidarundan 1-3 ggr/år Fin miljö, ganska tryggt Karta o längd 

13. Golfbanan o skogarna 
runt Flen 

2-3 ggr/vecka Tycker om golf o 
friluftsliv 

 

14. Orrestaö, Vid vatten, 
Gårdssjön, Sporthallen, 
Ishallen 

Går mycket med 
mina hundar, ser 
på när mitt barn 
utövar aktiviteter 
vid Hammarvallen 

Gillar vatten, 
Sporthallen, Ishallen 

Vid Gårdsjön, 
bryggor o bad, 
muddra botten. 
Cykelbana till 
Mellösa 

15. Sveaparken  Fin park, variation  

16. Stationsområdet 2 ggr/vecka Har fin karaktär, det är 
Flen, kommer att bli 
fint när 
järnvägshotellet är 
färdigt  

Mötesplatser, 
butiker, turistbyrå 

17. Sporthallen 1 ggr/vecka Innebandy, simma, 
basta 

 

18. Brogetorp Ca 6 ggr/år Är uppväxt där, nära till 
naturen, o en sjö 

Bättre/fler lekplatser 
för barnen, mer 
belysning. 

19. Vid ån mellan Gårdssjön 
o Valdemaren vid 
Stenhammar 

1-4ggr/månad Vackert med 
ekhagarna o vatten. 

En försiktig 
exploatering, 
sommarcafé, 
konstutställning 

20. Biblioteket, mitt hem, 
Röda korset. 

Varje dag 
biblioteket, ibland 
på loppis Röda 
korset 

Läser mycket, letar 
begagnade böcker 

 

21. Simhallen, Bowlinghallen 3 ggr/vecka Bra mötesplats om 
man är pensionär, ont 
om aktiviteter för 
pensionärer  

Vi har många 
smultronställen. 

22. Stenhammars slott, 
Orresta ö 

1-3 ggr/vecka Vackert, bra 
promenadvägar 

Bra att det finns 
gång o cykelvägar, 
men måste hållas 
rent o snyggt 

23. Hammarvallen, badhuset 2 ggr/vecka Bra anläggning, bra 
personal 

Kaffe på lugna 
avdelningen 

24. Centrum 
 

Varje dag Man kan handla Träffa folk 
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Vilken/var är din 
favoritplats? 

Hur ofta besöker 
du platsen? 

Varför? Kan platsen 
förbättras? 

25. Små vägar, f.d. 
elljusspåret Mellösa 

Varje dag Lugnt rent o vackert  

26. Brogetorp, Sveaparken Ganska ofta Fin natur vid 
Brogetorp, 

Gör Sveaparken 
attraktivare 

27. S. Kungsgatan runt 
centrum 

   

28. Elljusspåret i Mellösa Varje dag Vacker miljö, bra 
underlag, går med 
hunden där 

Ny belysning önskas, 
måste gå med 
pannlampa den 
mörka årstiden. 

29. Biblioteket, Musse o 
Lotta 

Nästan varje dag Läser svenska böcker, 
lugnt, god mat på 
Musse o Lotta 

Café, dricka- Musse 
o Lotta, billigt kaffe 
på biblioteket 

30. Stenhammarsrundan Varje vecka Naturen, nära nog 
bilfritt 

Soffor t.ex. 

31. Centrum, tågstationen, 
simhallen 

Varje dag I centrum finns ju allt 
på samma plats, ICA, 
banken, bokhandel, 
Willys 

Fler butiker, t.ex. 
sportaffär, fler 
restauranger o barer 

32. Orrhammar Nästan dagligen Vackert läge, öppen 
natur 

Vårda naturen o sjön 
Orrhammaren 
 

33. Biblioteket, naturen kring 
Flen 

3-4 ggr/vecka på 
biblioteket 

Läser tidningen o lånar 
böcker 

Att det finns där det 
ligger, inte flyttas till 
andra lokaler, är bra 
med en mötesplats 

34. Mitt hem Alltid  En balkong 
 

35. Där jag bor Lugnt o skönt 
område, bra 
grannar 

 Den är bra 

36. Runt sjön, skidspåret Någon gång i 
veckan 

Åka skidor, springa 
runt sjön 

 

37. Orrhammar med 
omgivning 

Är där varje dag Jag bor där Att folk respekterar 
rekommenderad 
hastighet inom 
området 

38. Sveaparken Varje dag Den är trevlig En skatepark, för de 
ungdomar som 
önskar det 

39. Via Gårdsjön Regelbundna 
promenader  

Härligt med vatten o 
fågellivet 

Trevlig med en 
brygga o ett café 

40. Taljasjön Ofta Rent vatten, nära 
bostadsområdet men 
ändå tyst o fridfullt 

Att stigen mellan 
Brogetorp-Talja 
industriområde blir 
mer framkomligt 
 

41. Ishallen Varje helg under 
säsongen 

Tittar på barnbarn som 
spelar 
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Vilken/var är din 
favoritplats? 

Hur ofta besöker 
du platsen? 

Varför? Kan platsen 
förbättras? 

42. Förutom hemma 
området runt Stenhammar. 

Varje vecka Vackra omgivningar, 
såväl som promenader, 
cykling o löpning, kul 
att se lantbruk på nära 
håll. O ibland kan man 
få se ngn ur 
kungafamiljen.  

Låt befolkningen 
komma in o se 
slottet på närmare 
håll, konsert i stil 
med Sylvia 
Vrethammar, fler 
hundlatriner. 

43. Tjugesta skans, 
Stenhammars skans, 
ekhagarna i Sparreholm, 
skogarna kring Brogetorp 

Varje dag, någon 
gång/vecka 

Det är vackert o ger 
lugn o ro, frid för själ o 
hjärta  

Perfekt som det är. 

44. Ekhagarna runt 
Stenhammar 

Ofta Fin natur  

45. Orresta ö Dagliga 
promenader 

Vacker sjöutsikt, skön 
luft, badmöjligheter 

Anlägg en riktig stig 
runt Orresta ö efter 
strandkanten, en bro 
över till Skiringe, och 
en undergång till 
Ekborgen  

46. Stenhammar, 
Hammarvallen 

 Fin natur  

47. Tea-lokalen, biblioteket, 
simhallen 

3 ggr/vecka Läsa, simma, basta  

48. Stenhammars skans, 
centrum, Lidaområdet, 
Flensby 

När jag får tid Fint, lugnt, trivsamt Försköna, utveckla 

49. Orröbadet Många gånger på 
sommaren 

Bra o nära badplats Hundbad, gungor, 
staket från 
barnbadet till 
parkeringen 

Svar från kort insamlade på Bildningscentrum Prins Wilhelm 
Vilken/var är din 
favoritplats? 

Hur ofta besöker du 
platsen? 

Varför? Kan platsen förbättras? 

1. Orrestaö 5-10 ggr på 
sommaren 

Fin plats helt enkelt Lite större o en kiosk 

2. Skogen vid 
Brogetorp 

 Gillar att gå i naturen  

3. Vid Stenhammars 
slott 

Någon gång i 
månaden 

Lugnt, fint mycket skog Bättre gångstig vid 
vägen runt 

4. Skolan 5 gånger/vecka Går i skolan  

5. Orröbadet Ibland Det är fint en bra 
mötesplats 

 

6. Skolan    

7. Mitt hus Alltid Bor där  

8. Orrö beach Hela sommaren Man kan bada Fotbollsplan, bättre 
camping 

9. Mitt hus o området 
runt om 

Ofta För att det är fint  
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Vilken/var är din 
favoritplats? 

Hur ofta besöker du 
platsen? 

Varför? Kan platsen förbättras? 

10. Taljaområdet, runt 
sjön Orrhammaren 

Några ggr i månaden Fin natur mycket 
öppna platser 

Fler parkbänkar, kanske 
en kiosk 

11. Mellösa, gillar 
naturen 

Väldigt ofta Bor där, lugnt o stilla  

12. Malmköping, Flen 
Hammarvallen 

Ca 1 gång/vecka Bor där, 
Hammarvallen, min 
sportakt 

Konstgräs, skulle 
förlänga säsongen 

13. Orresta ö 5 ggr på sommaren Roliga minnen Bygga ut hopptornet 

14. Scoutstugan Ca 1 ggr per år Fint där, har läger där  

15. Taljasjön Någon gång i veckan 
på sommaren 

Bra badställe Längre brygga/mer 
öppet för bad, ta bort de 
stora stenarna vid 
bryggan 

16. Flens IF 3 ggr/vecka Spelar fotboll  

17. Salsta 3 ggr/vecka Det är mycket folk Kungsgatan 

18. Pizzeria 3 ggr/vecka Mycket att äta Vill ha Mc Donalds 

19. Finns Ingen plats i 
Flen 

  Måste förbättras i hela 
Flen 

20. Hammarvallen 4 ggr/vecka Spelar fotboll Konstgräs 

21. Hammarvallen Ofta Kan chilla där Konstgräs 

22. Skogen När jag hinner Vackert, lugn o ro Sjö 

23. Fritidsgården, 
Violen, Sveaparken 
mm 

Hela veckan Finns ingen annan 
plats 

 

24. Hemma Alltid Bor där  

25. Sveaparken Ofta Skönt att sitta där  

26. Hemma på 
Brogetorp 

Varje dag, bor där Lugnt o skönt Fixa en bro över till 
Flensby 

27. Flensby Varje dag, bor där Lugnt o skönt Fler soptunnor o hela 
gatlyktor 

28. Sveaparken på 
sommaren 

Varje dag Stor park, mycket folk 
men saknar 
någonstans att vara på 
vintern 

Fler parkbänkar, bord, 
grillar 

29. Biblioteket Varje dag Finns datorer o vi kan 
läsa 

Mer affärer, ett 
shoppingcentrum 

30. City Varje dag Roligt  

31. Sveaparken 3-4 ggr/vecka Nära, fint, många 
aktiviteter på 
sommaren 

Är nöjd med parken 

32. Sveaparken På sommarlovet Att vara med 
kompisarna där 

 

33. Flens centrum    

34. Snabbt o gott 
(kiosk) 

Ganska ofta Populär plats  

35. Hemma Alltid Chilla o för att det är 
tråkigt i Flen 

 

36. Nära till sjön 
 

Sommaren Vill bada  
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Vilken/var är din 
favoritplats? 

Hur ofta besöker du 
platsen? 

Varför? Kan platsen förbättras? 

37. Orrö Ofta på sommaren Bada o för att det finns 
hopptorn där 

 

38. Sveaparken Ibland Skönt att vara där  

39. Stenhammars 
ekhagar 

2-3 ggr/år Så trevligt där Att hundägarna plockar 
upp efter sina hundar 

40. Promenadstråk vid 
gårdssjön 

2-3 ggr/vecka Trevligt Att hundägarna plockar 
upp efter sina hundar 

 

Sammanställning ”Min bästa plats”  
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Svar från kort insamlade på Biblioteket 
Var promenerar du 

helst? 
Var cyklar du 

gärna? 
I vilka 

situationer 
använder du 

cykeln? 

Finns det 
cykelställ där 

du vill 
parkera? Var 
saknas det? 

Var parkerar du 
helst bilen när du 

är i centrum? 

1. I naturen Ute på landet där 
jag bor 

Mest för 
rekreation 

 Domus 

2. Centrala delarna + 
Orrö, annars ute på 
landet 

In mot Flen utefter 
Orrhammaren. 

När vägarna är 
sopade till och 
från mitt jobb 

Nej.  
S:a 
Kungsgatan 

Ica-parkeringen 

3. Runt centrum till 
station, 
Drottninggatan 

Jag bor utanför Flen 
där det inte finns 
cykelvägar, endast 
landsväg och 
grusväg finns 

Aldrig pga. 
dåliga 
cykelvägar där 
jag bor 

Jo, det finns Kör inte bil (16 år) 

4. Runt Gårdsjön, 
runt Stenhammar, 
skogen vid 
Hammarvallen – 
Slottsängen 

Hela Flen, vägen 
mot Sköldinge 
gamla vägen 
Norrtorp 

När jag handlar, 
spelar boule på 
Hammarvallen 
åker till 
Orrestaö 
koloniområde, 
kyrkogården 

För lite vid 
Orrestaöbade
t, Coop 

Coop eller Ica 

5. Runt stan Vid mitt område Till vännen, 
stationen osv. 

Helst vid Coop 
skulle jag vilja 
ha en 

”pappa” da, 
vid/framför Coop 
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Var promenerar du 
helst? 

Var cyklar du 
gärna? 

I vilka 
situationer 

använder du 
cykeln? 

Finns det 
cykelställ där 

du vill 
parkera? Var 
saknas det? 

Var parkerar du 
helst bilen när du 

är i centrum? 

6. Salsta/ 
Stenhammar runt 

Kan inte cykla   Har ingen bil 

7. Centrum Cyklar inte   Coop eller Ica 

8. Om det är möjligt 
runt Taljasjön 

Från bostaden mot 
centrum, vägen 
förbi Hammarvallen 
och nya 
”Slottsskogen”, 
Lidarundan 

Besök i 
centrum, 
kyrkan, 
Lidarundan, 
besök i Mellösa 

Utanför 
biblioteket. 

Ica, Coop, 
Drottninggatan. 
Aldrig vid 
järnvägstationen. 

9. Runt 
Stenhammar, 
Solstugerundan, 
Lidarundan, 
Brogetorp – Talja 

Stenhammar, 
Lidarundan, 
landsväg 

Till jobbet, 
handla, träna, 
alltjämt 

Fler cykelställ 
vid Lästen 

Ica, bara när jag ska 
handla 

10. Runt Brogetorp Runt Orrö, 
Stenhammar 

Motion, till och 
från jobbet 

 Violentorget 

11. Skogen vid 
Nybble, Lidarundan, 
Salstaområdet 

Cyklar sällan Fin-turer  Ica, nära det mesta. 
Dock ej lång tid – 
då runt stationen.  

12. Lidarundan Hemma i 
Skebokvarn 

Motion och 
nöje 

 Hyr garage i 
centrum 

13. Gårdsjön o ut 
mot Stenhammar 

   Ica 

14. Sörmlandsleden 
samt Orrhammar 

Har sålt järnhästen  Vid busshåll-
platserna, till 
förmån för 
ungdomarna 

Ica eller Coop 

15. Stenhammar Mellösa, Harpsund, 
Hälleforsnäs 

Till jobbet och 
motion 

OK, vid Ica 
bra! 

Coop helst 

16. Runt Taljasjön En radie på 5-6 mil 
hemifrån 

Träning  Ica 

17. Hemifrån till 
centrum för att 
handla mat 

På cykelbanan När jag ska ta 
mig fortare än 
när jag går 

 Har ingen bil, hyr 
bil när jag behöver 

18. Stenhammar, 
Lida, Orrestaö 

I centrum och 
omgivningarna 

Så ofta jag kan Vid Coop på 
norra sidan. 
Dåligt med 
cykelställ i 
centrum över 
huvudtaget 

Sällan aktuellt för 
mig. Dålig och 
onödigt med 
parkeringskort vid 
Ica och Coop 

19. Runt 
Stenhammar, 
Lidarundan, 
Solstugerundan 

Norrotavägen Till och från 
jobbet 
sommartid. 
Kvällar, helger, 
på fritid 

 Runt Violentorget 
men det är endast 
2-timmar – INTE 
BRA 



17 
 

Var promenerar du 
helst? 

Var cyklar du 
gärna? 

I vilka 
situationer 

använder du 
cykeln? 

Finns det 
cykelställ där 

du vill 
parkera? Var 
saknas det? 

Var parkerar du 
helst bilen när du 

är i centrum? 

20. I skogarna runt 
Mellösa 

Mellösa – 
Hälleforsnäs – 
Granhed 

När jag skall 
konditions-
träna. Ibland in 
till Flen för att 
köpa någon 
sak. 
STÖLDRISK!! 

 Där det finns 
skugga om hunden 
är med.  

21. Hammarvallen, 
inte så mycket bilar. 

Hammarvallen   Saknar parkering 
vid bank. Coop 
ibland 

22. I centrum     

23. Jag kör bil helst Cyklar inte   Alla parkeringar i 
Flen 

24. Före detta 
elljusspåret i Mellösa 

 Inom Mellösa, 
då det inte 
finns 
cykelbanor till 
Flen eller 
Hässleholm 

Kan besvaras 
när cykelbana 
finns till Flen 

Vid Ica 

25. Småvägar/skogsstig
ar runt Bettna 

Träning  Första hand Coop, 
annars Ica 

26. I centrum Har ingen cykel  Vet ej Har ingen bil 

27. Orrhammar runt, 
Hammarvallen 

In till centrum Som motion  Ica 

28. Från Brogetorp 
in till centrum 

Cyklar ej   Har ej bil 

29. Till slottet. 
Saknar fler 
promenadvägar 

Endast in mot Flen. 
Mellan orterna 
riskerar man livet. 
Varför finns det inte 
cykelvägar? 

  Bor i centrum, 
parkerar hemma 

30. I området runt 
Stenhammar slott 

Från Brogetorp till 
centrum 

Till och från 
vänner och 
affären osv. 

Ja! Skulle 
kunna vara 
fler cykelställ 
både vid Ica 
och stationen 

Har ej körkort 

31. Lidarundan eller 
Stenhammar runt 

Norrotavägen Sommartid, 
förflyttning 
inom tätorten 
ibland ut på 
landsbygden se 
ovan. Skulle 
gärna cykla 
längre om det 
fanns 
cykelbanor 

Coop norra 
sidan 

Har inte egen bil, 
men lånar och 
ställer den vid Coop 
eller Ica vid 
inköpsresor 
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Var promenerar du 
helst? 

Var cyklar du 
gärna? 

I vilka 
situationer 

använder du 
cykeln? 

Finns det 
cykelställ där 

du vill 
parkera? Var 
saknas det? 

Var parkerar du 
helst bilen när du 

är i centrum? 

32. Kring 
Stenhammar 

Lidarundan För att handla X Ica och Coop 

33.      

34.    Coop 

35.    ICA 

36. Lövlund vid 
skjutbanan el runt 
Lida 

Bort till Ekborgen Till jobbet, bara 
ut och cykla, till 
olika platser, 
handla 

Ja, för det 
mesta 

Coop eller Ica 

37. I centrum Ute på landet För motion på 
landet 

 På gården på mitt 
kontor, vid 
stationen, eller Ica 

38. 
Järnvägstationen, 
Kungsgatan 

    

39. Ingenstans Mellösa – Flen 
(livsfarlig väg) 

Till och från 
jobb 

JA 15 min – P eller Ica 

40. Stenhammar, 
Lidarundan 

Till centrum och 
sjöar 

Se ovan  Ica sedan Domus 
parkering 

41. Tegelvägen till 
centrum och posten 

   Ica eller Coop 

42.  Till Orröbadet Till tåg, på väg 
till jobbet. 
Motion på 
lediga stunder 

 Vid Ica 

43. Orröområdet Där det finns 
cykelväg 

Rekreation  Ica eller Coop 

44. Runt 
Stenhammar, runt 
Orrestaö, Salsta mot 
Bjuren – Flensån 

Hästens hage, runt 
Orrhamamren. Mot 
Hälleforsnäs mot 
Sparreholm 

Motions cykling 
– små ärenden 

 Ica eller Coop 

Svar från kort insamlade på Bildningscentrum Prins Wilhelm 
Var promenerar du 

helst? 
Var cyklar du 

gärna? 
I vilka 

situationer 
använder du 

cykeln? 

Finns det 
cykelställ där du 
vill parkera? Var 

saknas det? 

Var parkerar du 
helst bilen när du 

är i centrum? 

1. Runt Orrestaö Utanför Flen När jag ska 
småhandla 

Ja  

2. I skogen Där det finns frisk 
luft 

   

3. Från Salsta till 
Hammarvallen och 
vid Stenhammarslott 

Runt 
Stenhammarslott 

Till skolan 
och affären 
m.m. 

Ja  
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Var promenerar du 
helst? 

Var cyklar du 
gärna? 

I vilka 
situationer 

använder du 
cykeln? 

Finns det 
cykelställ där du 
vill parkera? Var 

saknas det? 

Var parkerar du 
helst bilen när du 

är i centrum? 

4. Nallestigen Nallestigen Till och från 
kompisar, 
runt 
Brogetorp 

  

5. Stan, för det finns 
ingenstans att gå 

Vet inte faktiskt Använder 
inte cykel 

Nej, det finns 
typ ingenstans 
bara runt stan 

Det finns knappt 
parkeringsplatser 

6. 
Stenhammarrundan 

Runt i staden Till skolan 
eller gymmet 

 Coop 

7. 
Stenhammarrundan 

Skogen vid Talja Till skolan 
eller i 
skogen, 
skulle vara 
kul med en 
cykelrunda 

 ICA 

8. I Mellösa, fina 
trakter 

Var som När jag vill ha 
frisk luft 

Ja Ica eller Coop 

9. I skogen i 
Brogetorp eller på 
Orrö 

Runt stan Till skolan 
och jobb 

Ja Ica 

10. I centrum Bor ej i Flen   På parkeringen 

11.    Ica 

12. Runt Taljasjön Runt staden Reser Ja - 

13. Orresta, Slottet, 
Hammarvallen, 
centrum 

Slottet Få luft Finns  

14. Genom stan Genom stan Till skolan Ja Har ingen bil 

15. Brogetorp till 
Bjuren, via stan 

På stan eller ut mot 
Orrö 

Till skolan 
från antingen 
Brogetorp 
eller Bjuren 

Talja Ica 

1. Lida, Flens IF     

17. 
Stenhammarsgatan 

Ut i skogen  Ja Framför min 
lägenhet eller hos 
parken 

18. 
Stenhammarsgatan 

Stenhammarsgatan    

19. Från centrum 
mot Orrestaö, till 
Himlabacken till 
Hammarvallen, till 
Salstabacka till 
centrum igen 

 När jag ska 
någonstans 
och inte 
orkar gå 

 Violentorget 

20. Hela Flen Hela Flen Cyklar för att 
jag inte orkar 
gå 
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Var promenerar du 
helst? 

Var cyklar du 
gärna? 

I vilka 
situationer 

använder du 
cykeln? 

Finns det 
cykelställ där du 
vill parkera? Var 

saknas det? 

Var parkerar du 
helst bilen när du 

är i centrum? 

21. Skogen Skogen När det är 
bråttom 

Vet ej Säkra platser 

22. Ute Ute När jag ska 
långt eller 
behöver den 

Vet ej parkeringen 

23. Ute Hemma Har inte 
cykel 

Kanske Ica 

24. Ute Hemma Har inte 
cykel 

Kanske Ica 

25. På Brogetorp Var som i Flen Till skolan 
och hem 
eller när jag 
är uttråkad 

Ja, oftast. 
Utanför Willys. 
Cykeln står inte 
bra i 
cementklumpar
na 

Ica 

26. Från Flensby till 
Centrum, över 
spången 

Från Flensby till 
Brogetorp eller 
Lidarundan 

När jag 
snabbt 
behöver ta 
mig fram 

  

27. Runt stan och 
runt sven 

Till Orrestaö 
badplats 

När jag ska 
långt 

 Har ingen bil 

28. Omkring 
Gårdsjön 

Har ingen cykel    

29. Gårdsjön I Salsta och till 
skolan 

   

30. Överallt Överallt Helgtiden   

31. Var som Till skolan  Ja, oftast Nära butikerna 

32. Hemma Hemma Från 
badrummet 
till 
sovrummet 

 I vardagsrummet 

33. Vintergatan På min 
träningscykel 

När jag ska 
cykla 

? Har ingen bil 

34. I stan med andra 
människor 

Stan När jag 
tränar fotboll 
och ska 
småhandla 

Ja Klart det finns 

35. Svea/Salsta/stan Ingen cyklar längre Aldrig Nej Varför ha bil till 
stan när det ändå 
inte finns grejer att 
göra? 

36. Sveaparken Svea och tystare 
ställen, Salsta 

När jag har 
lust att cykla 
eller när jag 
ska till en 
kompis 

Vene Ingenstans, det 
finns knappt nåt i 
centrum som H&M 
och sånt när det 
finns massor av 
tomma ställen 



21 
 

Var promenerar du 
helst? 

Var cyklar du 
gärna? 

I vilka 
situationer 

använder du 
cykeln? 

Finns det 
cykelställ där du 
vill parkera? Var 

saknas det? 

Var parkerar du 
helst bilen när du 

är i centrum? 

37. Stenhammars-
rundan, Lidarundan 

   Vid någon av 
mataffärerna 

38. Utåt 
Stenhammar  

Utåt Orrhammar Inte så 
mycket 

JA Bor i centrum.  

Svar från kort insamlade i samband med ortsutveckling Flen 
Var promenerar du 

helst? 
Var cyklar du 

gärna? 
I vilka 

situationer 
använder du 

cykeln? 

Finns det 
cykelställ där du 
vill parkera? Var 

saknas det? 

Var parkerar du 
helst bilen när du 

är i centrum? 

1. Lidarondan Cyklar mycket och 
helst kring 
Stenhammar och 
Hammarvallen 

  Ica eller Coop 

2. Stenhammar och 
skogen 

I Flen, men tyvärr 
finns inte så mycket 
cykelbanor utanför 
Flen 

  Ica eller Coop 

3. Lidarundan, till 
och från centrum 
från Flensby 

Inom hela, 
framförallt södra 
delen av Flen 

Oftast, till 
och från 
arbetet, 
handling, 
besök etc. 

Vid något hus På nya 
genomfarten, efter 
Drottninggatan/ 
Coop-parkeringen 

4. Gårdsjön/ 
Stenhammar 

   Hemma 

5. Mot Stenhammar Mot Stenhammar Alltför sällan  Ica 

6. Solstugerundan    Ica 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Promenerar Cyklar

Parkerar 
Ica: 38 st  Garage: 2 st 
Coop: 23 st  Hemma: 2 st 
Stationen: 10  Violentorget: 2 

 Saknar bil: 10 



22 
 

 

Svar från kort insamlade på Biblioteket 
Totalt antal svar:50 

Idag bor jag – område 

Centrum - norr om järnvägen 1 

Centrum – söder om järnvägen 10 

Salsta 5 

Nybble 5 

Brogetorp 5 

Flensby 2 

Bjurtorp 2 

Orrö 6 

Annat 1   Bettna 
1   Flenmo 
1   Fornebo 
1   Hammartorp 
1   Hälleforsnäs 
1   Högklint 
2   Landsbygd 
3   Mellösa 
2   Orrhammar 
1   Skebokvarn 
1   Skiringe Rosenbad (Nära Ekborgen) 
1   Uppsala, ibland hos föräldrarna i Brogetorp 
1   Yxtaholm 
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Idag bor jag - Typ av bostad  

Villa 28 

Radhus 7 

Lägenhet 12 

Annat 1   Flygelbyggnad 
1   Lantgård 
1   Fritidshus 

Idag bor jag - Upplåtelseform  

Privatägt 32 

Bostadsrätt 9 

Hyresrätt 5 

Kooperativ hyresrätt  

Annat  

 

Jag vill flytta till – område 

Vasagatan 1 

Nybble 4 

Landsbygd 2 

Flensby 2 

Brogetorp 5 

Salsta 1 

Hammarvallsområdet 1 

Centrala Flen 10 

Slottsängen 1 

Villagatan 1 

Orrögatan 1 

Någonstans vid Taljasjön 2 

Vid Bjuren 2 

Järnvägen 1 

Sundtorp 1 

Utanför Flen 2   Inte i Flen 
1   Katrineholm 
2   Norrköping/Linköping 
4   Stockholm 
1   Malmö 
1   Utomlands 

Jag vill flytta till - Typ av bostad  

Villa/Hus 15 

Lägenhet 6 

Radhus 1 

Annat 1   Vill inte flytta, möjligen till landet 
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Jag vill flytta till - Upplåtelseform  

Privatägt 14 

Bostadsrätt 1 

Hyresrätt 4 

Jag är nöjd med mitt boende  

Nöjda 32 

Ja, men inte nöjd med 
vattenkvaliteten 

1 (boende i villa, Orrö) 

Nej! 1 

Bor kanonbra! 1 

Svar från kort insamlade på Bildningscentrum Prins Wilhelm 
Totalt antal svar:45 

Idag bor jag – område 

Centrum - norr om järnvägen 8 

Centrum – söder om järnvägen 5 

Salsta 13 

Nybble 7 

Brogetorp 8 

Flensby 3 

Bjurtorp 1 

Orrö 3 

Annat 1   Scheelegatan 
1   Hälleforsnäs 
1   Otahita 
1   Öja 
1   Mellösa 
2   Malmköping 
1    Malmö 

Idag bor jag - Typ av bostad  

Villa 22 

Radhus 4 

Lägenhet 23 

Annat 1   I bilen 

Idag bor jag - Upplåtelseform  

Privatägt 18 

Bostadsrätt 6 

Hyresrätt 18 

Kooperativ hyresrätt 1 

Annat 2 

 

Jag vill flytta till – område 

Nybble 2 



25 
 

Centrum – norr 1 

Centrum/Flensby 1 

Brogetorp 2 

Taljasjön 2 

Bjuren 2 

Var som helst 3 

Utanför Flen 2   Inte i Flen  
1   Katrineholm 
1   Utomlands 
2    Norrköping/Linköping 
3   Stockholm 
1   Hollywood 
1   Vita huset 
1   New York 
1   Malmö 

Jag vill flytta till - Typ av bostad  

Villa/Hus 16 

Lägenhet 3 

Radhus 1 

Annat 1   Slott 
1   På gata 

Jag vill flytta till - Upplåtelseform  

Privatägt 10 

Bostadsrätt 1 

Hyresrätt 1 

Jag är nöjd med mitt boende  

Nöjda 23 

Nej 1 
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Idéer från kort insamlade på Biblioteket april 2013 
1. ”Staden mellan sjöarna” är en trevlig slogan och problemet är att sjöarna inte är så tillgängliga. Det 

är något speciellt att gå runt en sjö.  

Gårdsjön har gamla stigar på södra sidan men järnvägen som slickar östra stranden hindrar.  

För Taljasjön runt behövs vad jag förstår mest märkning och lite röjning samt ny stig runt Högklint. 

Vandringsled längs Flensån har det varit förslag på förut och även där är järnvägen i vägen. Men det 

går att märka upp de stigar som finns t.ex. mellan ån och Östtorpaberget.  

Min uppfattning är att vill man visa upp något så behövs märkning för att locka. De flesta städer har 

permanentmärkt vandrings- och motionsled på 2,5 och 5 km men inte Flen. Vid Hammarvallen finns 

bra förutsättningar t.ex. gamla skidspår. 

2.  - Gör något rejält åt cyklandet! Dra ut politikerna på en cykeldag! 

 - Försök få hit ett större varuhus med varierat innehåll. 

- Se till att fasader snyggas upp – bidrag? Lån? Se till att hus vågar installera hiss, bidrag? Lån? 

- Låt INTE genomfarten gå förbi och utanför Flen! 

3. Snöröjning – Ett förslag om att ni placerar ”snöhögarna” på ställen där snösmältningen inte 

orsakar ishala trottoarer. Ex. Flen gångtunneln under järnvägen, nu har vi haft isgata i tunneln från 

Norra sidan ner i cykelbanan. Ni kan säkert hitta en bättre plats att lägga hopkörd snö på ex. mot 

Järnvägens nya p-plats. Norra sidan, lika som vid genomfarten bron Flens Järnvägsgatan. Det kanske 

går bra att lägga ”snöhögen” i slänten mot p-platsen mot järnvägen. Nu har vi haft ”isgata” på 

trottoaren på övre delen av Södra Järnvägsgatan. Det kostar väl inte mer att köra bort snöhögarna 
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direkt, än att nu ha fordon och personal idag 8 april med att spola – tvätta – med traktor forsla bort 

snö-is. Kostnaden kan uppväga att vi får bättre underlag att gå på. Ni har snöröjt BRA: 

4. PULSEN bör återkomma! 

5. Gör en strandpromenad utmed Gårdsjön. Samt återta ”PULSEN” 

6. Flen är jättefin stad men på våren eller sommaren börjar det lukta hundbajs och de som har 

hundar gör inte platsen rent efter hunden har bajsat. Det vill jag förändra. 

7. Gör en lekpark, marknadsanläggning, knallar av grönområdet vid Orrö. 

8. Jag åker varje dag över järnvägsövergången och möter många barn som ska till skolan. Tyvärr 

springer och cyklar de på körbanan. Jag saknar trottoar på Variagatan.  

9.  - För mycket kullersten, då jag sitter i rullstol. 

- Där ”gamla fisklisas hus” låg (mittemot smedjan) skulle det vara fint med en park, bänkar, 

blommor, fontän kanske.  

- Skylt ner till bolaget, finns ingen uppe på stan (torget). 

10.  - Bedrövligt att ännu inte gång och cykelväg har anlagts längs norra utfarten! 

- Företag (stora och små) måste ges förutsättningarna att etablera sig i kommunen. 

11. Mitt barnbarn vill ha skateboard park, och då vill ju jag också det. 

12.  - Anlägg konstgräsplan på grusplanen på Hammarvallen (Jämför med Katrineholm) 

- Utnyttja Sveaparken! Det är inte alla städer som begåvats med en skitstor park mitt i centrum 

- Aktivitetsgård för hundar 

- Skate/cykelpark i betong 

- Det behövs en ny simhall. ( I övrigt är Hammarvallen bra, med jättefina gräsplaner och 

löparbanor). 

- Rusta upp elljusspåret. 

- Fler hundlatriner, det luktar inte mumma ute nu direkt… 

Flen, Flen, solsken! 

13. Jag skulle önska att man kunde hugga ner en del träd på vissa ställen i Flen för att förbättra 

utsikten. Det gäller främst Östratorpaberget i Flensby. Där hade man i min ungdom en fin utsikt över 

Flen. Även Thuleparkens norrsida kunde glesas ut för att en bättre vy. 

14.  - Vi behöver en centrumutvecklingsplan 

- Det är viktigt med cykelvägar som binder ihop olika delar av Flen 

- En kanotled vore trevligt 

- Flensån behöver hållas efter och det är viktigt med promenadstråk 

- En över- eller undergång behövs mellan Talja och Flensby 

15. Flen – violstaden mellan sjöarna 

16. Falun var först med att bygga en cykel-velodrom? Varför var inte Flen först!? Det kostade inte 

mycket. Finns det någon annan idrottsaktivitet/fritidsaktivitet som har ont om anläggningar och ett 
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stort eller växande intresse? Kolla med riksförbundet? Det skulle locka ungdomar och familjer att 

stanna och flytta till Flen. Vi måste ha något eget!!! Ej kopior! 

17. Mer inbjudande parker, vackra rabatter och inbjudande grönområden, även nära centrum. 

Vackra spaljéer med t.ex. rosor vid bänkar gör mycket.  

18. Ungdomarna som åker skateboard är i stort behov av en skatepark. De åker till Hälleforsnäs, 

Eskilstuna, Linköping och Stockholm för att åka skateboard. Kan inte Flens kommun satsa på dessa 

trevliga ungdomar? Snälla? 

19. - Bättre bussförbindelse till Orrhammar 

- Specialpris med taxi till och från Orrhammar 

- Lite bättre polisbevakning inom området skulle ej skada 

- Senare förbindelser mellan E-tuna och Sthlm (kvällstid) ToR 

- Gubbdagis i Flen ”Lästen” t.ex. Claes Olsson el. Jula, Jysk, Rusta eller liknande 

20. Föråldrad service, nya böcker till biblioteket behövs! 

21. Flen är sedan många år en avfolkningsbygd, den trenden måste vändas. Den ska inte vändas 

genom en ökad flyktingtillströmning i förstahand. Den ska ökas genom fler arbetstillfällen till 

kommunen och minskning av tomma lägenheter. Flen har idag för litet skatteunderlag. Jag föreslog 

för flera år sedan att en arbetsgrupp bestående av arbetslösa akademiker i Flen skulle i projektform 

kunna lägga förslag till ett bättre näringsliv i Flen. 

22. Satsa mer på cykelbanor, t.ex. mot Yxtaholm och Mellösa. 

23. Visa bilder på vattentornet – lockar besökare 

24. Jag tycker att det vore bra att kunna bygga in villor i växthus eller bygga andra alternativa 

boenden även i samhället Flen. 

25. Jag har annat idéer om vi får olika affärer och bygga om Flen blir mycket bättre i Flen. Också vi 

behöver större järnvägsspår. 

26. De två längsta gatorna i Flens centrum ner mot Hammarvallen har inget att sitta o vila på om man 

bara kan gå inte har bil eller cykel. 

27. Skapa förutsättningar för affärer mittemot AgriPro 55/57an 

- satsa på kommunikationer – Tåg – Bredband även till landsbygden. 

28. Flera behöver Försäkringskassa, det är viktigt för Flen. 

29.  - Temaveckor (mat, kultur) från kommuninvånare från andra länder (världsdelar)  

- Nedre plan ”bibliotekshuset” Kommunal verksamhet inom lämpligt område t.ex. 

Försäkringskassa/Skatteverket 

- Bilfritt i centrum, Norra Kungsgatan 

30. Någon eller några har bestämt Flen som ”staden mellan sjöarna” Bättre devis (motto) för Flen får 

man nog leta länge efter. Därför är min idé att skyltarna till Flen från Strängnäs, Gnesta och 

Katrineholm får tillägget Staden mellan sjöarna.  
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31. Sätt in bussen ”Pulsen” igen. Snygga upp dikesrenarna på vägen till Stenhammar. 

32. Flens Bostads AB måste totalrenovera delar av ”miljonprogrammet” till attraktiva lägenheter för 

70+ gruppen. Då får vi ”loss” villor att sälja till inflyttande barnfamiljer.  

33.  - Blanda kulturer, Svenskar + invandrare. Dela inte upp som ex Salsta. 

- Kommunstyrelsen + arbetare måste kontakta invånare angående jobb. Föreningar – mer 

kontakt! Inte bara vid val! Synas mer! (politiker och tjänstemän)  

- Mer utbildningar. 

34.  - Muddra Gårdssjön, gör badplats. 

- En gång- och cykelbana in till Flensån. 

- Konstgräs vid Hammarvallen och den här skateparken vid Sveaplan borde genomföras. 

- Få hit industrier, företagare. 

- Rusta upp husen vid Migrationsverket gamla Jättuna.  

- Öppna upp vid spåret vid Eksjövägen så man kan gå och cykla över där.  

- Mer hundbajslatriner, Stenhammar slott.  

- Gång- och cykelbana runt ut mot Stenhammars Slott. Gärna ett Café där ute. 

- Ta inte emot för många som inte har sysselsättning till Flens kommun. Öka sysselsättningen då, 

i så fall.  

35.  - Cykelbana till Mellösa-Orrö-Hälleforsnäs 

- Publik cykelpump utanför Ica! (Idag finns det bara vid mackarna) 

36. Utegym – Det finns många kommuner för innevånarna att kunna träna och bli friskare. Ska ligga 

på en central plats, inte Hammarvallen, inte Orrestaö. Förslagsvis, den lilla parken vid Prins Wilhems 

torg 3, Bredvid lekplatsen, innanför häcken. Kan användas av omsorgen, äldre och även yngre.  

Skolmuseum – Något kulturellt för innevånare och turister. Endera flytta en gammal skola till 

Thuleparken eller använd ett rum i Järnvägshotellet. I Åtvidaberg ligger ett skolmuseum i 

Facitmuseet. Det är bråttom innan man har kastat allt gammalt material. T.ex. det som finns/fanns i 

Sigridslunds skola. 

Fasta bänkar – För rörliga äldre, som promenerar och behöver vila en stund, utan att sitta på sin 

rullator. I Sveaparken är många bänkar upptagna en sommardag, eller står på scenen sedan kvällen 

före. En fast bänk under den stora pilen på den än så länge tomma tomten Sveavägen 7/Floragatan 

16. Många gamla promenerar på Gösta Tammsgatan för att gå till Församlingshemmet. Det är 

uppför. En bänk under gatlyktan på Gösta Tammsgatan, nästan uppe vid Orrestagatan, när koltrasen 

sjunger eller lindrarna blommar, där är rofyllt och centralt. Alla vill inte sitta vid genomfarten och 

titta på trafiken. Det finns säkert många flera platser som även kan vara bra. Som turist i Flen så har 

man inte så mycket att välja på idag.  

Utebad – Såg att någon hade föreslag på bad i Taljasjön, är ju nästan som Orrestaö. Gör Orrestaö så 

att det finns lekmaterial för barn. Förr fanns det både rutschbana och gungor. Gör det till ett verkligt 

familjebad. Annars kan man väl alltid tycka att det är synd att det inte finns ett bad vid Gårdsjön. Där 

bor så många barnfamiljer.  

37.  - Röj upp runt ån och gör en åpromenad! 

- Sätt ut soffor på flera ställen 

- Plantera mera träd – varför inte ett arboretum! 
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- Rensa buskage m.m.  buska ur i gläntor i skogsnära stan. Promenadstigar/vägar i skogsterräng. 

- Gör spontanidrottsplatser på Salsta exv.  

- Sätt belysning på lämpliga ställen både för utsmyckning och för att få ljus! 

- Skylta upp ev. sevärdheter m.m. 

- Fler lekplatser för barn i olika åldrar. 

- Tomter vid Ekborgen + mitt emot Taljasjön. Ev. flera tomter mot Orrhammaren vid Orrö 

- Bygg fler seniorboenden. 

38. FLEN SAKNAR EN LITEN STADSPARK 

Prins Wilhelms Torg och Sveaparken är mest bara en transportsträcka för gående människor på väg 

till och från arbetet, till och från bussar/tåg och till och från COOP/Systembolaget.  

När Maestro-restaurangen vid busshållplatsen har renoverats skulle en mindre stadspark kunna 

anläggas söder om restaurangen och som fortsättning på den lilla buskparken med skulptur, som 

redan finns där. Bilvägen till SJ-parkeringen måste då flyttas och bilarna får ledas från Vasavägen. 

Då skulle Flen kunna få en mindre stadspark likt Katrineholm med möjligheter att under maj till 

september äta ute eller ta en kopp kaffe, glass m.m. i en miljö och omgiven av grusgångar, blommor, 

häckar, något stenparti m.m. Barnfamiljer och andra får en plats sommartid att stanna till och umgås 

på. Och Sveaparkens gräsytor kanske skulle utnyttjas mer för picknick och solbadande. 

39. Vi behöver fler idrottslokaler. Sporthall, elljusspår, bättre samarbete med föreningar. Bygg 

cykelbanor mellan kommundelarna.   

40. Skyltar vid Stambanan - ”Flen – Här har stadsministern ”sommarstuga” vid Harpsund. – Här föder 

kungen upp kor vid Stenhammar.” 

41. Turistinformation på tyska språk, för alla sevärdheter i Flen!!! 

42. Gör en informationstavla, över våra promenadvägar med ev. utflyktsmål, utsmyckningar etc. 

utmärkta. Försköna de gångleder vi har, gör en åpromenad. 

43. Inte Skateboardpark i Sveaparken. Blomsterlökar vid slänten, snygga upp efter silon, klotter på 

mur.  

44. Det saknas en hundrastgård (se karta, 3 st) och även hunddagis i Flen. Sen saknar jag ett mysigt 

fik med bra öppettider (ej Glass) 

45. Cykel och gångbana från avfart Blockvägen parallellt med väg 55 till avfarten Taljavägen skulle 

underlätta och möjliggöra friluftslivet i Taljaområdet. Naturstig runt Taljasjön önskvärd. Bifogar 

förslagen på karta.  

46. Tillhörande karta. 

Området 1 – här ligger Salsta gårds gravfält, de flesta gravar från vikingatid. Gravarna är skadade av 

kommunens aktiviteter. En gravhög har man ställt en parkbänk i och är till 1/3 bortgrävd. Högen 

bredvid har man lagt en jordhög på relativt nyligen.  

Det skulle inte skada kommunen om man vårdade sitt kulturarv och läste Fornminneslagen. Det är få 

Sörmländska kommuner som har gravar från vikingatid inne på stadsplanerat område.  

Område 2 – det skall dras fram en ny förbifart här. Här finns möjlighet att marknadsföra Flens stad på 

ett mycket bra sätt. Drar man vägen så att man uppifrån berget ser bebyggelse och sjöar, så kan vem 
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som helst konstatera att Flen är en vacker ort. En rastplats på strategiskt ställe vore naturligtvis helt 

rätt.  

47.  - Polisstation – öppet dygnet runt 

- Café – subventionera – samla upp deklarationer inom musik 

- Buss som rundtur i centrala Flen se karta. 

- möte regelbundet öppet för olika frågor 2 ggr/veckan 

- Persontrafik TGOJ till Nyköping. Påstigning vid Brogetorpsrondellen.  

// boende vid skjortfabriken 

Översatt från engelska 

 Öppna en plats där människor kan mötas istället för att sitta hemma, eller butiker, kaféer. 

Förse frilansare, entreprenörer och småföretag med komforten av ett arbetsplatshotell, där de kan 

möta andra och arbeta under en flexibel tid. 

 Flen är en mycket liten stad. Bra miljö, med bra människor, är bra att leva i, men tråkigt centrum. Vi 

behöver diskotek här i Flen och musikskola, jobb etc. 

Idéer och annat från Kvällsmöte med Studiefrämjandet 
48. SÖ Bjuren, bostäder med utsikt mot sjön 

49.  - Rensa upp på Thuleparken, ingen utsikt idag 

- Rensa upp till vänster v. till Orrö 

- Rastplats för hundar 

- Klippa grönområde till vänster på väg orrö 

- Blommor på Prins Wilhems Torg 

- Bevara Sveaplan 

- Nedre torget barnvänligare 

- Hörnet Sveavägen-Floragatan Bygga 

- Diskuterade Taljaområdet 

50. Bonaderna? Från 40-års jubileum. Placera t.ex. i Lästengången 

- markera cykelvägar tydligare – Cykelkarta 

Idéer inkomna Från BCPW 
51. Satsa på ungdomarna i Flen! Gör fler fritidsgårdar, caféer etc. som man kan hänga vid. Annars blir 

det bara att man ränner på stan och förstör på helger/kvällar. Mer evenemang på Amazon! 

52. Gör något för oss ungdomar. Kanske något café där man kan träffas och umgås. 

53. Större samverkan mellan kulturer och de olika kommundelarna 

54. Sååå vacker omgivning – sååå ovacker stad. 

- borde kunna vara Sörmlands pärla. Varför är det inte det? Hur blev det så tokigt? Och hur kan 

kommunen rädda det som fortfarande har attraktionsvärde?  

55. Shopping platser, inte massa livsmedelsaffärer 
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56. Flen kan bli bättre om de fixar konstgräs i Hammarvallen 

- Fixa Mc Donalds 

57. Fixa en bro över järnvägen mellan Brogetorp och Bjuren/Jättuna 

58. En väg över järnvägen mellan Flensby/Bjuren/Jättuna till Brogetorp 

59. Platser att shoppa 

60. Skaffa klädaffärer så kanske folk skulle bry sig om Flen 

61. För mig som är ”ny i Flen” (som anställd) och boende på annan ort (Norrköping) är min spontana 

reaktion att Flen har mycket vackra omgivningar men att Flens centrum är extremt tråkigt! 

Husen/arkitekturen är typiskt funktionell men utan spännande mysiga detaljer. Inglasning av skolan 

ett undantag där man gjort det bästa av de givna förutsättningarna. Den gamla byggnationen saknas i 

centrum! Var rädd om de gamla kulturbyggnader som trots allt finns kvar. 

62. Jag vill att Flen ska förbättra/skaffa mer affärer, mer ställen att vara på, skaffa McDonalds, mer 

ställen att äta som t.ex. MAX och Burger King.  

63. Pulsen tillbaks! 

64. Flen-staden mellan sjöarna är bra men ”Flen- den vackra staden mellan sjöarna” är bättre.  

65. ”Flen-violstaden mellan sjöarna” är ett annat namnförslag på planen. 

66. En cykel/promenadväg runt Gårdsjön. Gör den tillgänglig för alla, även rullatorer och rullstolar. 

Grillplatser m m. Gör en fortsättning längs Flensån ut till Bo Hammarskjölds väg. / 

 67)Istället för ”vertikal strävan” på torget i Flen, så tycker jag att ni kan installera en rinnannde 

fontän som jag såg i Malborn i Polen. ”Dansande fontänen” med ljus- och ljudspel. Se på 

www.youtube.com: Malborn na rolkach 13-fontana. Den var väldigt uppskattad av både barn o 

vuxna/. 

 

 

http://www.youtube.com/

