
Möte i ortsutveckling Flen – Stadsmiljö den 8 oktober 2013. 

Närvarande: Anette Welinder, Liliann Holmstedt, Teresia Jernemalm, Håkan Falck, Göran 
Lundqvist, Bo Karlsson, Britt-Marie Andersson och Monica Falk. 

Denna gång hade vi gemensamt möte med gruppen Näringsliv och Centrumutveckling. 

Vi fick en genomgång av Fördjupad översiktsplan Flen – staden mellan sjöarna –  

- Geografisk avgränsning – kommunens mark fram till Stenhammar inklusive 
avfallstationen och Talja. 

Dessutom visades resultatet av ”Frågor till Flensborna i april 2013”: Min bästa plats i Flen, 
Var jag helst rör mig i Flen; Var i Flen jag helst vill bo. Annat jag har idéer om.  

En konsult har fått i uppdrag att titta på centralorten och vi fick se resultatet. Hans råd - 
Börja i det lilla, snabba, enkla. Några av förslagen var att stänga av Götgatan för biltrafik och 
att göra något positivt av att vi har glassfabrik mitt i stan. 

Lite idéer som kom fram under kvällens lopp. 

• Elljusspår mer centralt och inte så kuperat som det nuvarande - och i samma 
sträckning ha upplyst gångväg.  

• Kanske upplyst Lidarond med skyltar lite här och där t.ex. texten till ”Vi gå över 
daggstänkta berg”. Monicas tillägg) 

•  Staty av prins Wilhelm på Prins Wilhelms torg.(Monicas tillägg) 
• Använd sopregistret för att få kontakt med sommarboende. Få dem som redan har 

valt Flen som fritidsboende att bli permanentboende. 
• Bjuda på en bussresa – de som nu nyanställs på Volvo och Migrationsverket. 
• Viktigt - Ta hand om generationsväxlingen – flera företagare kommer att gå i pension 

inom den närmaste framtiden. 

Julmarknaden kommer att bli den 1 december= första advent kl. 12 -15 samtidigt som 
Thuleparken. Lucia- inte klart vem som kan ta hand om det. Violjakt/tipspromenad i 
skyltfönstren.. Förslag att stänga av Götgatan. Flens hockeylag hjälper till .Knallar kommer.  

Obs! Kom ihåg att ta fram mallen från hemsidan. 

Nästa gång ska vi bli lite mer konkreta. Alla uppmanas att tänka till! 

Nästa möte den måndagen den 18 november kl. 18.00 – 20.00 i Stadshuset. 

Antecknat av  

Monica 


