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Närvarande: Britt Rydell, Yvonne Udenius, Yvonne Gauffin-  Nilsson-Gauffin, Jessica Ekermann, Lilian 
Holmstedt, Karina Krogh, Anette Wellinder, Rolf Borg 

Anteckningar från förra mötet 
Översättning av vykort/affisch till Somaliska och Arabiska  ej klart – Karina tar den bollen. 

Julmarknad  1/12  12:00-15:00– samarbete mellan Hembygdsföreningen, Centrumgruppen  och 
Svensk Handel.  Hockeykillar kommer att hjälpa till med korvgrillning mm. Anette gör en 
tipspromenad för barn och vuxna. Fler knallar inbokade till Thuleparken ca 10-11 st. Taxi Flen kör 
kostnadsfritt människor som inte orkar gå till Thuleparken. Malmabygdens spelmanslag uppträder. 
Götgatan stängs av för trafik, används till knallar. Utåroa kören tillfrågad om att sjunga. 

Rapport från arbetsgrupperna 
Kultur och Fritid påbörjat sin SWOT analys . Har fått flera nya medlemmar. Planerar möte på 
fritidsgården.  

Centrumgruppen: 13 personer. Flera företagare med – Möller & Parnters mfl. Mikael Larsson 
sammankallande. Frågan kommit upp vad är Centrum? Det behöver avgränsas. Arbetet kopplat till 
den fördjupade översiktsplanen, som bland annat tittar på vart rör sig folk och hur man kan förtäta 
centrum, eventuellt göra Götgatan till gågata. 

Stadsmiljögruppen och Centrumgruppen har ett gemensamt möte 8 okt. 

Planering av stormötet den 22 oktober 
Gruppen gick genom programmet för stormötet. 

Marknadsföringen av mötet kommer ske genom annons i tidningen, affischer, vykort och Facebook. 
Senaste Glimten inkluderade en artikel om Ortsutveckling Flen. 

Involvering av andra grupper, ungdomar med mera 
• Nyinflyttade – hur når vi dem? – Hembygdsföreingen får regelbundet namn och adresser och 

skickar ut information. 
• Hur hålla kvar engagemanget från ex Möller & Partner, Volvo, GB? De har inte mycket tid, 

men dock viljan.  – Förslag på en ”utbrytargrupp” som jobbar vidare med det som kostar och 
kräver.  



• Bjuda in Jan-Erik Larsson + Tomas Norander att vara aktiva i arbetet? – Visa ortsbor att det 
går att göra saker. 

• Ungdomar – arbete pågår att informera och inkludera elevråden på Stenhammar och 
BCPW:.  

 

Nästa möte 13/11 18:00 på Hembygdsgården.  
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