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2014-06-11 

      

 
 
 
 

Ortsutveckling Ort 
Chatarinas Coffebar. 2014-06-11 

 
Närvarande: Hilda Andersson, Sabina Dernelid, Yvonne Gauffin, 
Lotta Jonsson, Nils-Göran, Kurt Johansson, Göran Lundqvist. 
 

1. Tidigare möten. Uppdatering. 
 

2. Birgitta kommer inte, inte fått pengar? Kolla med 
Alexandra. 

 
3. Lottas förslag. Fixa till Orresta Ö. Handikappanpassa caféet. 

Kan kommunen ordna detta. Frågan diskuteras även på kultur 
och fritid. Lotta formulerar en skrivelse. 
 

4. Övrigt 
Forum Flen ska se över handeln i Flen. Ica kommer att hyra 
lokalen som Sportaffären tidigare låg i. M&P är positiva till att 
företag ska hyra lokaler men det finns inga intresserade 
hyresgäster.  
 
Nyföretagarcentrum saknas i Flen. De entreprenörer som startar 
saknar kapital, kunskap och nätverk. Man blir ensam som 
företagare. Vem bollar man med? Mentorer behövs. Kan man 
initiera någon form av mentorsverksamhet? 
 
Förslag om tavla på övre delen av centrum där man visar vilka 
butiker och liknande som finns i den nedre delen.  
 
Vi diskuterar entreprenörskap i skolan och pratar om UF 
företagande. För att öka entreprenörskapet i kommunen och 
bidra till att fler företag startar och etablerar sig behöver vi börja 
redan i skolan.  



 
5. Info från samordningsgruppen. Vi behöver bli fler. 

 
6. Ny samordnare?  

 
Sabina Dernelid hinner inte med uppdraget som samordnare och 
kommer efter sommaren att sluta. Ny samordnare behöver då ta 
över. Ingen av de närvarande anmäler intresse.  
 

7. Gruppen vill bjuda in Roger. Har konkreta förslag för ett 
bättre centrum men frågan hör hemma i gruppen för Statsmiljö. 

 
8. Forum Flen. 

Ska införskaffa två tv-monitorer med reklam för företag som inte finns 
i centrum. De ska placeras så att alla ser dem och kan åka dit.  

 
Vi delar in gruppen i tre mindre grupper som jobbar vidare med 
särskilda frågor.  
 
Göran, Nils-Göran och Jocke tar på sig Handeln i Flen. De inom 
forum flen kan då rekryteras in i gruppen. Forum gruppen, 
handel skapar till nästa möte ett underlag för en enkät att skicka 
ut till företagare.  I denna kan vi få mer information om deras 
behov och samtidigt göra reklam för ortsutvecklingen med info 
om vilka grupper som finns etc. Två syften: Få input om deras 
behov men också marknadsföra ortsutvecklingen. Vilka hinder 
ser de osv.  
 
24/6 ska den gruppen ha möte nästa gång. 20 augusti ska 
enkäten vara klar.  
 
Kanske kan Alexandra ordna en lista med mailadresser till 
företagen? 

 
 
 
 

 
 


