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Minnesanteckningar från Ortsutveckling Flen – Stadsmiljö  

2013-08-27. 
 

Närvarande: Rolf Lydahl, Lillian Holmstedt, Britt-Marie Andersson och Monica Falk. 

Meddelat förhinder: Carola Näslund och Bo Karlsson. 

Följande punkter gicks igenom: 

1. Bakgrund. För att ge en bakgrund till projektet och vad arbetsgruppens uppdrag är gick vi 
igenom Bildspel om Ortsutveckling Flen.  

2. Fördjupad översiktsplan. För att vi skulle få en inblick i vad som är på gång när det gäller 
stadsmiljön utifrån kommunens arbete med den fördjupade översiktsplanen visade Britt-
Marie bildspel och berättade.  

3. Ortsanalys och Kulturhistorisk områdesbeskrivning. Vi fick också ta del av en konsultrapport 
från SPACESCAPE där de har gjort fiktiva förändringar och förslag i stadsmiljön i centrala Flen.  
Landstinget Sörmland gjorde 2011 ett underlag till den fördjupade översiktsplanen kallad 
Kulturhistoriskt områdesbeskrivning. Intressant läsning som också ger oss möjlighet att hitta 
och bygga vidare på tätortens ”själ”. 

4. SWOT-analys. Eftersom vi var så få så gjorde vi ingen SWOT-analys. Vi beslöt i stället att ge 
oss i hemläxa att titta igenom och lägga till egna förslag i den del av SWOT-analys som 
gjordes på stormötet i våras och som avser stadsmiljön. Se nedan. 

OBS! Vi beslöt att försöka få med fler i gruppen. Vi får hjälpas åt att hitta positiva krafter som vill vara 
med och utveckla stadsmiljön i Flens tätort. 

Kommande möten: 23 september och 8 oktober kl. 18.00 - 20.00 i Sparreholmssalen i Stadshuset. 

Kontaktperson är Monica Falk som nås på monica.falk@telia.com eller Mobil 072-210 88 82. 

 

Antecknat av Monica 
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SWOT – analys 
 

Denna analys redovisar ortens styrkor och svagheter, vad som kan utvecklas och vad det 
kan finnas för hot i framtiden 

 

Styrkor idag 

 Flen har ett utmärkt geografiskt läge  
 Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum 
 Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt) är låga 

 Flen har ett rikt föreningsliv 
 Bildningscentrum och flera mindre låg- och mellanstadieskolor 
 Det finns inte någon dominerande industri i Flen. De större industrierna verkar 

dessutom inom olika branscher.  
 Många småföretag 
 Järnvägarna ger snabb, säker och hållbar tillgänglighet till de viktigaste 

pendlingsorterna. Restiden till Stockholm C med tåg är inte mer än en timma. 
 Flen har ett bra utbud av livsmedelbutiker 
 Det finns en närhet, som gör att alla känner alla 
 Anläggningarna för idrott är fina 
 Biblioteket har centralt läge och ett bra utbud 
 Många kulturarrangemang genomförs 
 Lokala matproducenter med unika specialiteter 
 Fest i Flen 

 
Svagheter idag 

 Utbudet i sällanköpshandeln är dåligt 
 Stor del av köpkraften går förlorad till andra kommuner 
 Tillgången till mark och lokaler för verksamheter är begränsad 
 Små variationer i bostadsutbudet 
 Bostäderna har hög genomsnittsålder 
 Flen har inte någon tydlig profil eller identitet 
 Brister i vägstandard och trafikutbud på järnvägarna 
 Flen har ett rykte om sig att vara fult och tråkigt  
 Invånarna i allmänhet är inte stolta över sin stad 
 Det saknas en gemensam vilja/attityd till förändring hos invånarna i allmänhet  
 Det finns flera ”hål” i stadsbilden (bland annat obebyggda tomter) i centrum.  
 En stor del av centrum riktar sig inåt och inte mot omgivande gator 
 Järnvägarna, Flensån, de mest trafikerade gatorna och även de brantaste gatorna 

skapar barriärer i staden 
 Det finns flera tomma affärslokaler i centrum 
 Under kvällar och helger är restaurangutbudet begränsat 
 I stora delar är allmänhetens tillgång till sjöarnas och åns stränder dålig 
 Stationsområdet ger ett förfallet och skräpigt intryck och stationen saknar bemanning 

och café eller kiosk 
 Många människor upplever att tryggheten har försämrats 
 Missbruksproblem i centrum skapar otrygghet 
 Låg betalningsvilja för bostäder i nyproduktion 
 Det är svårt för privatpersoner att få banklån för nybyggnad av villor 
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 Flen ligger i transportskugga från motorvägar och järnvägar i länets södra och norra 
delar 

 Invånarna har i genomsnitt förhållandevis låga inkomster och låg utbildningsnivå 
 Kulturutbudet är begränsat 
 Antalet arbetstillfällen minskar 
 Brister i offentlig miljö ger ödsligt och tråkigt intryck 
 Bristande underhåll i kommunens byggnadsbestånd 
 Ägarbilden i centrum är splittrad 
 

Möjligheter i framtiden 

 Obebyggda tomter ger möjligheter till förtätning i centrala lägen 
 Persontrafik på hela TGOJ-banan kan ge Flensborna nya möjligheter till pendling och 

annat tågresande 
 Kommunens arbete med Flens varumärke kan ge tydligare profil och identitet 
 Ombyggd bangård upprustat stationsområde och ett levande stationshus 

 Bostäder i attraktiva lägen 
 Aktiv centrumgrupp utvecklar handeln 
 Forum Flen 
 Förbättring av vägarna 
 Regionförstoringen (08-orna kommer)  
 Allaktivitetshuset 
 Försäljning av lokalt producerade matvaror och hantverk med mera 

 Ett uthålligt projekt ”Försköna Flen” 
 Utflyttade ungdomar lockas att flytta tillbaka i vuxen ålder 
 Fritidsboende flyttar till kommunen 
 Blomstrande kulturliv 
 Ökad tillgång till sjöar och vattendrag för allmänheten  

 
Hot i framtiden 

 Nedläggning av skolor 
 Försämring i tågtrafiken 
 Nedlagda butiker och tomma lokaler ger öde centrum 
 Allt fler handelscentra i grannkommunerna 
 Utflyttning och befolkningsminskning 
 Obalans i befolkningsstrukturen 
 Uteblivna vägförbättringar 
 Flera stora industrier är utlandsägda och saknar lokal ägarförankring 
 Regional segregation (redan starka kommuner gynnas av regionförstoringen) 
 Dålig integration 
 Fortsatt minskning av antalet arbetstillfällen 
 Fortsatt lågt bostadsbyggande 
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