
 

Ortsutveckling Flen  

Minnesanteckningar  

Kultur och Fritid 

09/04/2015 

      

 

 

 

 

Ortsutveckling Flen 
Kultur och Fritid 

Skjortan 09/04/2015 
 
 

Närvarande: 
Hilding Back 
Christer Uddin 
Britt-Marie Andersson 
Niklas Lindholm 
Inger Zetterström Karlsson 
Jessica Ekermann 
Jan-Åke Henriksson 

 
 
Vi var på studiebesök i Skjortans fina, nyrenoverade, lokaler och blev guidade av Jan-Åke Henriksson 
från FKAB. Jan-Åke berättade om byggnaden och vad som var visionen när man renoverade den. 
Meningen var att skapa en mötesplats med inspiration av Fryshuset.  
 
I dagsläget finns bara vuxenutbildningen (SFI) inhysta där, som framförallt håller till på övervåningen. 
Nästa hyresgäst blir Fritidsgården, som kommer att nyttja lokalerna på bottenplan i den högra delen 
av byggnaden (sett från entrén). 
 
Entrén mot Drottninggatan blir den gemensamma entrén för alla, förutom Fritidsgården som 
kommer att ha en egen ingång för att ha bättre insyn över vilka som kommer och går. 
Meningen är att man har en bemannad reception under alla tider Skjortan är öppen för aktiviteter. 
Kvarstår att komma fram till hur man ska finansiera en receptionist. 
 
De flesta lokaler i Skjortan ska vara tillgängliga för uthyrning till föreningar.  
Att nyttja lokalerna för idrottsaktiviteter för ungdomar upp till 25 år kommer att vara kostnadsfritt. 
Det finns ett förslag till ny författningssamling gällande hyror och avgifter i Flens kommun att alla 
ungdomsverksamheter (inte bara idrott) ska få hyra lokal av kommunen/FKAB utan kostnad. 
Förslaget är återremitterat till KS. Förhoppningsvis blir detta klart till sommaren! 
 
Skjortan kommer förhoppningsvis bli ett allaktivitetshus fullt med aktiviteter som drivs av olika 
föreningar. En levande mötesplats där alla känner sig välkomna. 
Det finns även planer på ett café centralt i byggnaden. 
 

 Vad har ni för tankar kring hur det skulle kunna fyllas på bästa sätt? 
 Hur tror ni att föreningar skulle kunna samverka för att lokalerna blir nyttjade på bästa sätt? 
 Hur kan vi medborgare bidra? 

 



Återkom gärna med konstruktiva tankar, jag vill hemskt gärna höra hur ni och människor omkring er 
tänker kring olika möjligheter och lösningar. 
Förhoppningen är att era tankar kan bidra till ett underlag för beslut som kommer att tas framöver i 
kommunen. Här är er chans att göra er hörda! 
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