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Syftet med mötet var att prioritera de förslag som diskuterats under gruppens samtliga 
möten sedan oktober 2013. Förslagen delades in i 4 grupper efter prioritet. 

Grupp 1. Prioritet 1. 

Vi enades om att de förslag som anknyter till Prins Wilhelms torg och Sveaparken är centrala 
för gruppens koncept och ska ha en hög prioritet. Det handlar om följande förslag: 

 Skateboard bana. 
 Skridskobana. 
 Turistbyrån flyttas till stationshuset eller till järnvägshotellet. 
 Stationshuset och järnvägshotellet ska belysas på ett attraktivt sätt. 
 Hela området ska bli attraktivt genom planteringar och satsningar på själva parken. 
 Det är nödvändigt med ett helhetskoncept för området. 

Grupp 2. Prioritet 2. 

Den här gruppen behandlar förslag som har att göra med ett mer attraktivt centrum i sin 
helhet. 

 Snyggare infarter som visar att man kommer till en tätort och man ska lockas att åka 
in till centrum. Det gäller bl. a även växtlighet. 

 Bättre belysning är ett tema som gäller både själva centrum, men även infarterna. 
 Rondellen vid bensin stationerna bör göras snyggare och kan utvecklas. 
 Informationsskyltar i centrum behövs. 

 
Grupp 3. Prioritet 3. 
 
Grupp 3 behandlar förslag som knyter an till aktiviteter. 
 Ett elljusspår som är mer centralt placerat och inte så kuperat som det nuvarande. 

Man bör även ha en upplyst gångväg med samma sträckning. 
 Lidarundan kan göras mer attraktiv med skyltar och en sträckning över berget med 

utsikt över gårdssjön. 
 Fontän i gårdssjön och belysning på ön. 
 Båthamnen i gårdssjön bör snyggas till. 
 Promenadvägar som skyltas och märks ut på kartor. 
 Förbättrad gångväg runt Taljasjön. 
 Miljön i Salsta området med det fina läget vid Gårdssjön bör snyggas till. 
 En spång utmed Flens-ån som en promenadväg  



Grupp 4. Prioritet 4. 

Grupp 4 tar upp förslag till åtgärder i centrum som bl. a. har med byggnader att göra. 

 Fasaden mot Götgatan hos COOP och systembolaget kan göras trevligare med 
skyltfönster. Någon typ av verksamhet i tomma lokaler hos COOP är också en 
möjlighet som kan utnyttjas. 

 Kiosken på GB:s mark borde utvecklas till en riktig glasskiosk som komplement till 
nuvarande verksamhet. Det kräver förmodligen ett samarbete med GB. 

 GB:s fasad mot Drottninggatan bör göras mer attraktiv. Även här krävs samarbete 
med GB. 

 Den nedlagda bensinstationen på Norra Kungsgatan bör saneras och tas bort. 
 Offentliga målningar är påbörjat och kan vidareutvecklas. Det kan gälla ljussättningar 

och skyltar, men även annat. 
 Informationsportal med information om Flen och vackra bilder på vägg i centrum. 
 Det efterlystes förslag om vad man göra med gamla vattentornet. 
 Förbättrad gatubelysning i centrum. Belysningen idag består av flera olika typer av 

gatlyktor. En enhetlig belysning skulle göra mycket för det allmänna intrycket. 
 Parken mellan BCPW och GB bör snyggas upp och vara en del av ett 

trädgårdsarkitektoniskt projekt med flera förslag med olika prioriteringar. 

Förslagen i de fyra grupperna måste nu även ges en prioritet och det gäller att komplettera 
med aktiviteter, ansvariga, resurser och tidsåtgång.  

På mötet gick vi också igenom den ursprungliga SWOT-analysen och kunde konstatera att 
den fortfarande har giltighet och vi hade inga ytterligare tillägg att rapportera. 

Nästa möte blir 2014-04-01. 

Vid tangentbordet / Håkan 

 

  

 
 
 

  


