
Ortsutveckling: Mellösa       Arbetsgrupp: Mötesplatser/ Samverkan  9 sep 2016 
Anteckningar från mötet 9/9. 

Först kommer kommentarer på åtgärdslistan som sänds med i pdf filen: 

 

*Välkommen skyltar: Maggie Mannfeldt har varit i kontakt med Jaana Asp på kommunen och vi 

kommer att göra ett nytt försök med att få Välkomstskyltar vid infarten i Mellösa från Flen resp. 

Hälleforsnäs.  

 Vi beslutade på mötet att: Hans Andersson, som har skickat efter ansökningsblankett från 
Trafikverket, fyller i den tillsammans med Maggie Mannfeldt och sänder in. Maggie håller fortsatt 
kontakt med Jaana på kommunen. 
   

*Badplatsen: Här verkar allt som vi önskat blivit fixat. Bra jobbat alla inblandade. Trappen har 

Hans Andersson  & Gunnar Andersson fixat. 

 

* Hemsidan: Boris Ottosson & Maggie sände in en Quick-fix ansökan i aug och beviljades (”Quick-

fix”)medel från Kommunen. 
Kommunens svar: Ortsutvecklingsgrupperna i Mellösa beviljas 20 000 kronor i projektmedel för 
ortsutveckling och skapandet av hemsida.  
Boris & Maggie har jobbat fram ett förslag med en Eskilstuna firma. 
Om allt fungerar så kommer sidan att kunna visas på stormötet den 23/9. Maggie visade den på 
mötet i form av foton då det saknas nät i Mellösagården så alla fick en liten bild om hur den ska se 
ut. Maggie & Boris fortsätter jobbet med hemsidan och kommer att få en enkel/kort utbildning av 
firman som bygger sidan åt oss. När den släpps ut för alla vet vi ännu inte men förhoppning finns 
om att det kan bli ganska direkt efter stormötet. 
 

* Utegym: Andreas kunde ej delta på mötet men låter hälsa följande:  

Sedan sist så har inget hänt gällande utegymmet, har inte lagt något krut på det men tänker att jag 

ska kolla av intresset, om det inte finns något intresse så kan vi ju lägga ned jobbet kring det. 

Kyrkskolan används flitigt av mig , tisdagar och söndagar 😃 

Kul att så många vill komma och träna 😃 

Tänkte kolla med er i gruppen om man kan ansöka om quickfix pengar för att utrusta salen 

ytterligare med tex stepbrädor. Det har ju även skolan nytta av kanske ? 

Jag slänger ut frågan om utegymmet på Facebook sidan så får ni gärna kolla med deltagarna om de 

kan lyssna runt med vänner och bekanta, och i så fall maila mig om intresse finns 

andreas@wellnessbydea.se. 

Mötet godkänner att Andreas får söka Quick fix pengar till träningsmaterial typ stepbrädor. 

 

 

* Mellösagården:  

Kommunen vet ännu inte när något ska ske.  

Anders Iwerbo besökte oss i dag på mötet och hade inget nytt att komma med än vi redan visste  

Han tror också att detta kommer att ta tid då man inte bara har denna fastighet att jobba med i 

kommunen. Anders & Håkan Lövdahl tar på sig att ta reda på följande då de be sitter kunskaper i 

form av brandregler och andra regler inom detta område som gör att vi tror de kan komma längre än 

vi andra hittills lyckats med: 

-  Var är beslutet fattat om att köket måste vara låst? Kan fler än kostpersonal få vistas där? Kan man 

ha kodad dörr för behöriga? etc. 

- Om vi låter skjutdörren stå öppen i låst läge kan vi få vara fler än 50p? 

- Varför får inte dörren på scenen räknas som utrymningsväg då det är skyltat som utrymningsväg? 

- Är skåp/ trinettkök inköpta? 

- Brandlarm 

https://webmail.flen.se/owa/redir.aspx?SURL=pvdK98u3Y5zqRjh4BDb0HZ0okvcVnPlBqpltxzaGVzc48vobdrjSCG0AYQBpAGwAdABvADoAYQBuAGQAcgBlAGEAcwBAAHcAZQBsAGwAbgBlAHMAcwBiAHkAZABlAGEALgBzAGUA&URL=mailto%3aandreas%40wellnessbydea.se


Sedan pratade vi om vikväggens vara eller icke vara i ett längre perspektiv. 

Anders håller oss underrättade om när och vilket beslut som fattas ang. godkänt för upp till 150p 

eller över 150p. 

 

 

*Grusplanen vid Tomtebo: Marie var ej närvarande och har ej meddelat något så hon får 

återkomma till oss med info. 

 

*Elljusspåret: Marie var ej närvarande och har ej meddelat något så hon får återkomma till oss med 

info.  

 

*Tomtebo Lekpark: Belysning & Skateboardsaken: Sara Lisell har inte fått några klara besked. 

Roger på kommunen är ledig och väntas åter nästa vecka. Sara har blivit lovad att han ska ringa upp 

henne för att ge svar om detta.  

 

*Hundrastgården: Sara Lisell har åter igen varit i kontakt med den nya dam som fått detta på sitt 

skrivbord men kommunen lär inte ta tag i detta då skrivbordet var fullt av andra saker. 

 

*Hur gå vi vidare ?: Då vi inte är klara några av ovanstående uppgifter så stämmer vi av dem på 

nästa möte. 

 

*Solgården : Maggie hart varit i telefonkontakt med Sami som meddelar att inget nytt hänt.     

Upphandling är inlämnad och beslut ska ske i mitten av sept. Sami lovade meddela oss när beslut 

tas. 

 

* Visionsgruppen; Det finns ännu ingen Visionsgrupp för Mellösa. 

  

 

* Stormöte: Onsdagen den 23/9. Reklam i form av vykort är utlämnade (Vissa delar av centrala 

Mellösa delas ut senast måndag), info finns i Glimten & i Hälleforsnäs Allehanda som delades ut 

4/9. Örjan Edman har satt ut på Facebook. Maggie har mailat EK för att få in en insändare om vårt 

arbete och reklam inför mötet 23/9. EK har ej svarat så där vet vi ej om det kommer med.  

Vi får alla sedan hjälpas åt med att få dit Mellösabor, använd de kanaler ni har(mail, facebook, 

grannar etc.) 

Maggie presenterar vad vi gjort i vår grupp på mötet då ingen annan erbjöd sig. 

Vårt arbete kommer kortfattat att presenteras utifrån Prioriteringslistan. 

Maggie ber Carla ge oss alla info på stormötet om:  

– Blivande cykelväg från Hasselbacken till Bysmedjan  

-  Hur det ligger till med bad/båtbryggor vid Hasselbacken.  

 

* NÄSTA MÖTE(Vår lilla grupp): 14/10 kl.19-21 i Mellösagården.  

Då sker avstämning av uppgifter som ålagts enl. ovan  

Om Ansvarig får svar på sitt uppdrag tidigare, än på nästa möte då avstämning senast ska ske, 

mailas info ut till alla i gruppen.  

 

 

 

 


