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OU Samordningsgruppen 12 feb -14 
Närvarande: Carla Swenson, Anette Welinder, Yvonne Nilsson Gauffin, 
Britt, Sabina Dernelid 
 
● Carla går igenom resultat från Stormötet 
● Yvonne – Flensbor vill ha Violen som varumärke och detta bör tas upp 
på nästa stormöte – vilket hon tror kommer att locka fler till mötet. 
Övriga orter i kommunen har tydliga varumärken/kännetecken såsom 
Knekten för Malmköping, Ekarna för Sparreholm, Mellösa – Hjulet osv.. 
Carla pratar med Marianne Rynefeldt Skog som är kommunens 
informationsstrateg ang frågan med Violen. 
 
● Ortsutveckling bör mynna i Kommunutveckling, vi behöver en stark 
tätort 
 
● Ifrågasättande av Tekniska kontorets initiativtagande och 
genomförande av projekt utan att förmedla detta. Ex utegymet och den 
nya affischpelaren. Detta är något som borde vara ”sprunget ur” 
ortsutvecklingen så att ortsborna ser att det händer något till följd av 
dessa möten. 
 
● De tre olika OU-grupperna har många frågor som går i varandra, och i 
vissa fall diskuteras samma frågor. Därför bör ett gemensamt möte 
hållas. Detta efter att alla grupper börjat jobba med mallen och gjort 
prioriteringslista på sina kommande projekt. 
När mallarna fyllts i tar Carla tacksamt emot dem inför det sammanslagna 
mötestillfället. 
Förslag på datum är 1 april - Carla är sammankallande och återkommer 
med plats. Förslag på tid – 18:00 för samordningsgruppen och övriga 
sluter upp 19:00.  
 
● Vi vill nå fler ungdomar – Via elevrådet? 
 
● Yvonne Uddenius vill fortsätta jobba med Torsdagsmarknaderna. 
Enligt folk på stan borde man byta tid för marknaden. I dag är det mellan 
10 och 17 vilket gör att det är en begränsad grupp som har möjlighet att 
hinna besöka marknaden. Yvonne G hör med Yvonne U om det är möjligt 
att göra en förskjutning av tiden till ex 16-20, som Malmköping mycket 
framgångsrikt har på sina torgkvällar. 
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