
Ortsutveckling 
Bettna  

  

Stormöte den 28 november 2013 

Välkommen! 



Kvällens program 

19.00  Välkommen 

19.10  Bettna 2019  

• hur kom vi hit? 

• diskussion och fika 

• feedback  

20.30   Nästa steg  

20.50  Rapport från arbetsgrupperna 

21.00  Tack för i kväll 

 

 

 

 

 



Ortsutveckling i Flens kommun 

Mål 
 

En vision och handlingsplan  

för  

varje ort i kommunen 



Ortsutveckling Bettna 

inledande samtal under 2011 

 – Frågor till besökare 

”Hembygdens dag”, 

aug 2011 

– Bevara ”Bettna 

Kullagård”, okt. 2011 

– Möte med 

Trafikverket, okt. 2011 

– ”Eftermiddagsdans” 

(IKAM) med info, nov 

– ”Lyktuppsläpp”, Bettna 

AIS, 8 jan 

  



Arbetet, forts. 

• Start mars 2012 med 

hjälp från Coompanion 

– Samlingsplats/er 

– Bredband / fiber 

(kommunikationer) 

– Trafik, skyltar, belysning, 

affären/baren 

– Företag / näringsliv 

 

 



Ortsutveckling Bettna 

 

Visionsarbetet 

Bettna 2019 



En vision… 

• är ledstjärna för utvecklingen 

• uttrycker ett önskvärt framtida tillstånd 

     (=idealtillstånd) 

• ger kraft och energi 

• skapar delaktighet, gemenskap och  

stolthet  

• verktyg att prioritera vad vi ska göra 



Bettna 2019 

Gemensam 
analys  

Byggstenar
  

Vision 



Byggstenar för Bettna 

  

En byggsten är ett fokus för utveckling som ofta finns i dag 

att bygga vidare på. Byggstenen behöver inte finnas i dag, 

men ofta är det lättare att utveckla utifrån styrkor man 

redan har än att uppfinna nytt från början. 

 

Till varje byggsten tas en beskrivning fram (i 3-5 punkter) 

av hur Bettnaborna tänker sig att byggstenen har 

utvecklats i 2019.  

 

Byggstenarna har framkommit från arbetet med SWOT-

analysen och promenaden i Bettna 2019.  

 

 



Läget 

 

Företag och 
föreningar 

 

Service Samhörighet 

 

Natur och 
miljö 

 



LÄGET 



Företag och Föreningar 

• I Bettna finns en engagerad samverkan mellan företag 

och föreningar som skapar en Bettna-anda 

• Företag och föreningar hjälper varandra och det gynnar 

oss alla 

• Här jobbar olika branscher tillsammans och skapar nya 

utvecklingsmöjligheter 

• Här finns ett föreningsliv som gör verklighet av idéer 

• Här delar vi kunskaper och utvecklar tillsammans 

• Skapa förutsättningar för positiva möten 



Service 

• Utvecklad god service för alla 

• Trygg äldreomsorg och sjukvård 

• Bra skola, fritidsaktiviteter och lokaler för barn och 

ungdom Vårda det som finns, använda det som finns 

• Utvecklade samordnade kommunikationer 

• Samordnad information till ortsbor och besökare 

• Affär/er Bettnaborna handlar i affären som har bra utbud 

• Servering/ar 

• Snöröjning framkomliga vägar sommar och vinter 



Natur och miljö 
• Här är det nära och enkelt till friluftsliv och motion på 

sjöar, i skogar och på ängar. 

 

• Här gör ett aktivt jordbruk årstiderna påtagliga. 

 

• Här finns goda möjligheter att skapa sig gott liv av och 

med naturens förutsättningar. 

 

• Här kan du hitta din egen balans mellan aktivitet och ro. 

 

• Ta fram kulturminnen, minnesmärken, kyrkor, gamla torp 

etc.  

 



Samhörighet 

• I Bettna är vi alla synliga och har ett gemensamt ansvar 

för varandra och bygden. 

• Vi arbetar alla för trygghet och frihet. 

• I Bettna ska vi också ha dj....t roligt! 

• Samordning av gemensamma behov 

• Grannsamverkan (organiserad) i själva orten 

• Engagera ungdomarna – vad vill de ha för att bo kvar? 



Läget 

 

Företag och 
föreningar 

 

Service Samhörighet 

 

Natur och 
miljö 

 

Förslag till vision 



Vision Bettna 2019 

Bettna är navet för ett gott och tryggt liv mellan 
stad och landsbygd 

Vi delar kunskaper och utvecklas tillsammans 

Här är alla synliga och har ett gemensamt ansvar 
för varandra, bygden, naturen och miljön 

Här finns lättillgänglig information om den goda 
servicen för alla 

Här finns en engagerad samverkan mellan 
boende, företag och föreningar som skapar en 

stark ”Bettna anda” 

 Slutgiltig version av visionen som mötet ställde sig 

bakom 



Vision Bettna 2019 

1. Är alla byggstenarna med i visionen? 

2. Är visionen en ledstjärna för utveckling av 

Bettna? 

3. Skapar visionen engagemang? 

4. Kan du ställa dig bakom visionen? 



Diskussion Bettna 2019 

• Grupper med max 4 personer i varje grupp 

• För varje fråga bestäm i gruppen om ni 

kan svara: 

JA (grön lapp) eller NEJ (röd lapp)  

 

Nej/röd lapp kräver ett alternativt förslag för att 

vara giltig!  

 

• Sista frågan svarar ni på individuellt 

  

 

 



Vision Bettna 2019 

1. Är alla byggstenarna med i visionen? 

2. Är visionen en ledstjärna för utveckling av 

Bettna? 

3. Skapar visionen engagemang? 

4. Kan du ställa dig bakom visionen? 

 



Nästa steg 

 

Bygderåd 



Nästa steg 

Handlingsplan 

– Ta fram förslag på konkreta åtgärder som kan 

ingå i handlingsplanen (3-5 år) för Bettnas 

utveckling 

 

– Exempel:   

• Vandringsled 

• Webbplats för Bettna 

• Fest arrangerat av småföretagarna 

• Hälsans stig 

• Belysning i korsningen 

 



HEMLÄXA 

Idéer till  

åtgärder som kan  

ingå i handlingsplanen 



Rapport från arbetsgrupperna  

Samlings-
platser 

Näringsliv 

Trafik, 
skyltar 

och 
belysning 

Kommuni-
kationer 

Bad- 

plats 



Nyckelgymmet  



Nästa steg 

• Bygderåd bildas 

• Arbetsgrupper (befintliga/nya) 

– Analyserar förslag till åtgärder för 

handlingsplanen 

• Rapport på kvällens möte på kommunens 

hemsida inom kort 

• Nästa stormöte ?? 



TACK FÖR I KVÄLL! 


