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Anteckningar 
 

 

 
Arbetsgrupp Kultur och Fritid träffades tisdagen den 17/09 på Mötesplatsen, Flens Bibliotek 
för ett andra möte med arbetsgruppen. 
 
Deltagare: 
Hilding Back 
Börje Karlsson 
Teresia Jernemalm 
Monika Nordrup 
Inger Zetterström Karlsson, Bibliotekschef, Kulturansvarig 
Carla Swensson, Enhetschef Fritid 
Jessica Ekermann, Sammankallande 
 
Vi har fått utökning i gruppen, vilket är jätte roligt. De tre nya medlemmar är Hilding, Börje 
och Teresia. Varmt välkomna! 
 
Tillsammans började vi fokusera på SWOT-analysen. 
Vi startade med styrkor och möjligheter (se sammanställning sida 2-3) och insåg att detta 
arbete kommer att få ta ett tag. Vi fortsätter SWOT-analysen vid näst nästa sammankomst, 
tisdagen den 19/11, kl 19.  
Nästa sammankomst kommer att äga rum på fritidsgården, måndagen 07/10 kl 19. Vi 
kommer då att lyssna på ungdomarna och svara på deras frågor. De frågor vi vill ställa 
ungdomarna är:  
 

 Vad skulle du vilja göra, eller se, om det fanns en öppen scen i Flen? 
 

 Var hittar du, eller skulle vilja hitta, information om vad som händer i Flen? 
 

 Hur skulle en mötesplats för alla åldrar kunna se ut? 
 

 Vad är kyrkan för dig? Vad skulle kyrkan kunna göra för Flens ungdomar tycker du? 
 

 Vad skulle ett allaktivitetshus kunna innehålla? 
 

 
Vi föreslog att hålla oss till 1 Facebookgrupp när vi marknadsför vårt arbete och försöker 
värva fler engagerade. Carla ska ta reda på vilken av de olika grupperna som verkar mest 
konstruktiv, och återkopplar sedan till oss andra. 
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SWOT-analys Kultur/Fritid 

 

 
Vad? 

 
Styrkor 

 
Möjligheter 

Allaktivitetshus  Infrastrukturen (lokaler) 
finns. 

 Möten över 
generationsgränser, och 
över verksamhetsgränser. 

 Ett hus som ”möjliggör”. 
 Möten som inspirerande 

kraft. 
 Utlopp för kreativitet föder 

engagemang. 
 Ta tillvara på talanger. 
 Samla föreningar. 
 Musik, teater, dans, 

(interaktiva)utställningar, 
föreläsningar, workshops, 
kurser, boulebana, bingo, 
basketplan, klättervägg, 
café, etc… 

 

Öppen scen, mobil 
(tex lastbil/skåpbil) 

 Många unga vill 
komma till uttryck. 

 Medborgare får komma till 
tals och uttrycka sig. 

 Utlopp för kreativitet föder 
engagemang. 

 En mobil öppen scen kan 
förflytta sig till många olika 
platser och nå många olika 
människor. 

 Hela kommunen kunde 
nyttja den (inte bara Flen). 

Marknadsföra 
föreningar och 
anläggningar 
 

 Finns många 
föreningar och fina, 
funktionella 
anläggningar. 

 Vårt geografiska läge 
lockar. 

 

 Fler blir medvetna av vad det 
finns för utbud. 

 Fler blir intresserade av att 
ta del och engagera sig. 

 Ett sätt att rekrytera? 

Hälsostråk, 
elljusspår för 
skidor och löpning 
mm 

 Det finns lämpliga spår. 
 Man kan bygga ut det 

befintliga elljusspåret. 
 Oanvända områden 

finns som kan nyttjas 
för spår. 

 Många invånare 
motionerar. 

 Mer motions möjligheter 
 Få ut folk och röra på sig 
 Hälsoeffekt 
 Friskvård 

 

Spontanidrottsplats  Många unga 
spontanidrottar 

 Idrottslyftet 
 Mer motions möjligheter 
 Folk träffas och lär känna 

varandra. 
 Allmänna arvsfonden som 

finansiär? 
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Vad? 

 
Styrkor 

 
Möjligheter 

Samverkan kyrkor 
(och andra 
trossamfund) 

 Det finns många olika 
kyrkor. 

 De har redan stort 
socialt engagemang. 

 De har redan befintliga 
lokaler. 
 

 Avlastning för kommunen 
genom att ta in andra 
aktörer. 

 Samarbete med andra 
föreningar. 

Info för nyinflyttade  Flen kan erbjuda 
mycket till nyinflyttade. 

 Flen har många 
nyinflyttade som vill 
delta i 
samhällslivet/föreningsl
ivet. 

 Mer folk som engagerar sig. 
 Desto fler som kan delta, 

desto större engagemang. 
 

Hembygdsgården  Finns många kunniga 
som vill dela med sig. 

 Byggnaden finns, klar 
att nyttja. 

 Öppna upp en av våra 
finaste miljöer. 

 En chans för oss att lära oss 
mer om vår byggd och 
historia. – Och bli stoltare 
Flenbor!  

 Kurser (sömnad, vävning, 
matlagning enligt gamla 
recept, korvstoppning, 
ljusstöpning, träsnide, 
berättarkvällar, etc) 

 Marknader 
 Högtider 
 Kulturnatt 

Lästengången  Lokalerna finns, redo 
att användas! 

 Ska se ”bebott” och 
inbjudande ut. 

 Kommer att dra dit folk. 

Godsmagasinet  Byggnaden finns  Möjlighet att samla 
föreningar 

 Med mer samverkan, mer 
öppet. 

 Hobbykonstnärer kan ställa 
ut. 

 Julmarknader 
 Musikunderhållning, vintertid 
 Sommaruppträdanden 
 Mötesplats yngre och äldre. 

 


