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1. Presentationer. Representanter från olika Flensföretag, Hembygdsgårdsföreningen, 

fastighetsbolag, Forum Flen och Flens kommun finns på plats.  
2. Vi går igenom föregående mötes anteckningar och det som sker i andra grupper. Finns 

det möjlighet att samverka grupper emellan, och då speciellt Tätort- och 
näringslivsutveckling tillsammans med stadsbyggnad? Man har kommit en bra bit på 
vägen vad gäller belysning i det arbetet som görs i Stadsbyggnadsgruppen. Gruppen 
för kultur och fritid har initierat en isbana vilken nu finns på plats. Det finns möjlighet 
för fler att söka projektpengar och förverkliga idéer.  

3. Vi ska nu arbeta för att ta fram åtgärder och kan då behöva dela in oss i mindre 
grupper utifrån olika teman. Förslag om att vi inte delar in oss i mindre grupper just nu 
på grund av att vi är för få kommer upp så vi avvaktar med detta.  
 
Vi arbetar fram olika förslag till åtgärder och sorterar dem under olika teman enligt 
nedan:  
 
- Handel 
- Attityder/Service 
- Skapa nätverk/Hitta eldsjälar 
 
Handel:  
- Bostadsbolaget är alldeles för dominerande i Flen och att vi borde få hit flera seriösa 
fastighetsägare. Genom satt sälja bra och nya eller nyrenoverade fastigheter till t.ex. 
Rikshem eller Hemsö, som ägs av AP-fonderna, så skulle vi få flera aktörer som är 
välmeriterade och aktiva fastighetsägare till Flen samtidigt som Bostadsbolaget skulle 
få loss pengar för renovering av de dåliga delarna av sitt bestånd. 
- Skapa en välkomnande känsla vid ingångarna till Lästen 
- Sommaröppna butiker. Då intäkterna är betydligt större under sommarhalvåret pga 
sommarboende finns det möjlighet att driva handel som har bättre öppettider eller ev. 
bara har öppet under sommarmånaderna. 
- Mathandel. Ev. bondens marknad. Finns dock konkurens med Malmköping där.  
 
Attityder/Service: 
- Ökad service under sommaren (se även Handel ovan) med bättre öppettider. 
- Det är svårt att veta var turistbyrån finns, det visar sig att flera i gruppen inte vet var. 
Det behövs bättre skyltning till denna. 



 
- Informationstavlor har kommit upp och fler ska komma. Vi kan påverka deras 
placering.  
- Bättre navigerad hemsida. En bra service för medborgarna.  
 
Skapa nätverk / Hitta eldsjälar:  
- Samarbete med gymnasieskolan. Att i samråd med lärare och elever koppla projekt 
till verkliga fall, sådant vi behöver idéhjälp med. Det skulle kunna visa eleverna att de 
har verkligt inflytande och öka engagemanget.  
 

4. Det är stormöte den 4 februari och möte i samordningsgruppen den 15 februari. Vi 
bokar nästa möte för den här gruppen till 5 mars 17.30 – 19.30  
Påminner också om morgonsoffan som är den 7 mars 7.30 
 

 
 
Anteckningar har förts av Sabina Dernelid.  

 
 
 


