
 

      
      

 
 
 
 
Promenad i Bettna 2019 
Sammanställning av grupparbete på stormötet den 21/8 2013 
 

− Mer affärer… 
− Att sätta Bettna på kartan, t ex Sveriges största kräftskiva, konserter 
− Går vi på gymmet 
− Tar en bärs på Baren 
− En idrottsförening med många engagerade och engagemang 
− Vi pratar om fester och kvällsaktiviteter vi varit med i 
− Vi går till allaktivitets-/hantverkshuset 
− Det finns en 4H-gård  
− Det finns simskola & kiosk vid badet 
− Det finns trevliga kvällar på restaurang 
− Hur lyckades vi? 
− Kollektivtrafiken är bra 
− Affären (drog hit folk som fick upp ögonen för Bettna) 
− Elmedal utvecklade sin verksamhet med 4H & växthus vilket drog hit folk som fatta 

tycker för vårt vackra och levande samhälle 
− Att det lyser i korsningen 
− Renoverade och nybyggda villor 
− En engagerad kommun som vill satsa på rätt saker 
− Bettnas egen hemsida där info om aktiviteter etc finns 
− Aktiviteter vid fotbollsplanen 
− Folk som går av pendeltåget 
− Samlingsplats/lokal för hantverkare 
− ”Ta-hem-mat” ”take-away”, kursverksamheter 
− Vandringsled 
− En samlingsfolder med vart allt finns 
− Vad hör vi: - tåget, fågelsång, fredligt lugn 
− Vem träffar vi: folk i alla åldrar, mer permanentboende, turister och sommarboende 
− Persontrafik på TGOJ: station 
− Generationsskifte: nya ägare till husen, blomstrande trädgårdar 
− Kontorshotell: service till företag 
− Fungerande bredband 
− Butik och restaurang: fullständiga rättigheter 
− Idrottsplatser i gott skick: fungerande servicebyggnader, gym 
− Skylt med ortens företag 



− Välorganiserad uppskyltning av Bettna 
− Bettna nationellt känt som ”BETTNA BITES!” Fisketävling, storkalas, stand up, 

visfestival, kräftskiva, trädgårdsutställning, tipspromenad, motionsspår, vandringsled, 
vildsvinsjakt, outlet 

− Vi slutade lyssna på dem som sa ”Det går aldrig” 
− Hur gör vi? Målinriktat arbete med fokus på resultat och visionen 
− Starkt stöd från Flens kommun (eller annan kommun?) 
− Bettnaborna stöttar varandra i ord och tanke 
− Vad ser vi? Rörelse vid baren, pubkvällar, gym, bygderåd, mack, bankomat, tåg 
− Vad hör vi? Flygplan, mera barn, dagmammor, tåg, Munter 
− Vilka träffar vi? Hundägare 
− Vi samlar ihop krafter för att tillsammans göra saker, eldsjälar 
− Sågen/VMV utvecklats 
− Bra mack 
− Att det har blivit så fint bakom järnvägen 
− Högt i tak vid kyrkan – vid utsikt, ”högt i tak” 
− Löta Handel, massor av småföretag 
− Nytt villaområde enplans, mindre och flexibla bostäder 
− Skavsta-boende vid Bettnabaren med buss från Skavsta 
− Stenbergs bil, service med Teknikcentrum 
− Tyvärr är andan i Bettna sådan att ingenting av detta kommer att hända! En 

förutsättning för förändring är antingen att en kraftfull eldsjäl flyttar hit eller kanske 
att Bettna byter kommun! 

− Börjar med god middag på baren med god mat och gott vin, hälsa på gamla bekanta 
som sitter själv och njuter av kvällen vid Kullagården. 

− Vi läser skylten om att småföretagen bjuder på fest i morgon.  
− Bettna har blivit känt för sin matförädling, IT-centrum och bra skola. 
− Vi XXX XXX om att Bettna har blivit en plats för alla åldrar, att XX ungar och äldra 

väldigt bra med varan 
− Vi har en stor möte av själv XXX, ett ekologiskt XXX samhälle 
− Nu stannar sightseeingbussen som fraktar nyfikna på Bettnas enastående utveckling, 

till ett utmärkt slow-city med utvecklat ekoturism, med vandringar, skogspromenad, 
Europas naturligaste destination 

− På vägen till gymmet träffar smågrupper av olika nationaliteter som vandrar omkring 
och njuter av XXX 

− Vi passar på cupmatchen som pågår BjörXXXX.  
− Vid skolan pågår  XX av tågXX. 
− Nu ligger kyrkan mitt i byn, som populär plats för olika konstnärliga verksamheter i 

Dardel anda. Vi tänker avsluta promenaden vid föreningsborg där XXXXXX  
−  

 


