
Ortsutveckling: Mellösa       Arbetsgrupp: Mötesplatser/ Samverkan    april 2015 
Fortsättning från tidigare möten. 

1. Förutsättningar för utveckling: I dagsläget är det att hitta tid till att ta reda på / söka 

pengar/delta på möten. Aktivera fler om det behövs. 

 

2. Mål för utvecklingen: Söka bidrag Quick-fix pengar till billigar/enklare saker. 

            Kolla upp om bidrag kan sökas från Boverket, Allmänna arvsfonden. 

 

3. Förslag till åtgärder*Åtgärder; vad ska göras *Aktiviteter; vilka aktiviteter inkluderar det.  

*Ansvar; vem ska/kan/vill ansvara för genomförandet av aktiviteterna  *Resurser; vilka resurser 

krävs för att genomföra aktiviteterna. Tänk på att resurser både kan vara ekonomiska, materiella 

och mänskliga  *Tidåtgång; hur länge tar det att genomföra åtgärden, gärna i veckor 

*Prioritet; använd gärna följande prioriteringsordning: 1. prioritet: Avgörande för utveckling av 

orten   2. prioritet: Bra för utveckling av orten   

3. Prioritet: Bra att det genomförs av annan anledning 

 

Åtgärd Aktiviteter Ansvariga Resurser Tidåtgång Prioritet 

Välkommen skylt 

 

Söka bidrag hos 

Trafikverket 

Harriet Ström Tid till att 

söka bidrag 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 2/6 

1 

Badplatsen 

 

Sök Quick-fix 

pengar för: 

*Nya 

omklädningsrum 

*Trapp  

*Cementring 

Grillplats  

Harriet Ström Tid till att 

söka bidrag 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 2/6. 

 

1 

Hemsidan 

 

Söka Quick-fix 

pengar 

Näringslivsgruppen 

(Anne & Janne) 

Tid till att 

söka bidrag 

Avstämn. 

Senast  2/6 

1 

Utegym 

 

Kolla upp om det 

går att söka 

bidrag från 

Boverket. 

Andreas Johansson Tid till att 

kolla upp 

och söka 

ev. bidrag 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 2/6 

2 

Mellösagården 

 

Vara aktiv i 

ombyggnationens 

planering och 

hålla oss 

uppdaterade. 

Maggie Mannfeldt I dagsläget 

delta på 

möten & 

svara på 

förslag. 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 2/6 

1 

Grusplanen vid 

Tomtebo 

 

Söka bidrag till: 

* 2st 7-

mannamål 

Marie Egrér Tid till att 

söka bidrag 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 2/6 

1 

Elljusspåret 

 

Söka bidrag 

Allmänna 

arvsfonden 

Marie Egrér Tid till att 

söka bidrag 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 2/6 

2 

Tomtebo Lekpark *Belysning 

*Skateboard- 

saken 

Sara Lisell Kolla av 

med 

kommunen 

Avstämn. 

Senast nästa 

möte 2/6 

2 

Hundrastgård Hägna in  Sara Lisell Kola med 

Kommunen 

Avstämn. 

Senast  2/6 

2 

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

ske, mailas info ut till alla i gruppen. 

 

 



 

Anteckningar från mötet 21/4.        

OBS! Bilagor medföljer ej dessa anteckningar. Vill man komma åt dem eller har frågor/vill 

veta mer kontakta:  margaretha.mannfeldt@flen.se 

Först kommer kommentarer på åtgärdslistan ovan: 

Inga punkter är avslutade & klara så arbete fortgår och nästa avstämning är vid nästa möte 2/6. 

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

mailas info ut till alla i gruppen.  

*Välkommen skyltar: Harriet tar hjälp av Hans Andersson vid ansökan av Quick-Fix pengar.   

                          Harriet kommer att maila ut info till oss om ansökan när den är klara. 

 

*Badplatsen: Harriet Ström tar hjälp av Hans Andersson & Gunnar Andersson för att få till ansökan 

för Quick-fix pengar gällande badplatsen. Harriet mailar info om ansökan när den är klar. 

 

* Hemsidan: Vi måste samarbeta med övriga Ortsutvecklingsgrupper då Näringslivsgruppen också 

tänkt en hemsida. Anne & Janne tar nu paus från arbetet med hemsidan pga eget arbete som kräver 

mycket tid under deras högsäsong. De informerar Claes Arvidsson (ansvarig för 

Näringslivsgruppen) om nuläget med hemsidesjobbet och ber dem hjälpa till att fortsätta arbetet med 

detta. Näringslivsgruppen har möte 27/4. Med dessa anteckningar från mötet följer bilagor gällande 

hemsidesjobbet som Anne & Janne hittills gjort. Näringslivsgruppens ansvariga för hemsidan bjuds 

in till vårt nästa möte 2/6. 

 

* Utegym: Andreas låter hälsa då han hade förhinder på mötet: -Jag har inte lagt ner så mycket tid 

på gymmet med tanke på att vi inte prioriterade det så högt, men går vidare med bl.a Boverket och 

lite Leader där man kan ansöka om bidrag, jag återkommer. 

 

* Mellösagården: Maria Anell hoppar av ansvaret. Maggie har sänt in frågor /funderingar som ni 

sett i mail utifrån den nya skiss vi fick i måndags + brandutredningen. 

(Det kursiva här nedan är det inskickade) 

1. Vad är kostnadsskillnaden på de två förslagen i brandutredningen? 
     Vad vi snabbt kunde se så är det bara i någon punkt det är kravskillnad på tex bredder.    

    Så det borde vara en marginell kostnadsskillnad totalt. 

 Ortsutvecklingsgruppen förordar det högre antalet av besökare.  

 2. Ortsutvecklingsgruppen undrar vad som kostar närmare 5.000 000 i vårt utbyggnadsförslag? 

 För oss låter det som en summa tagen i luften för en sådan yta. Vi tar tacksamt emot underlaget för 

den uträkningen för att förstå. 

Maggie återkommer i frågan. Om ni har frågor/funderingar/åsikter ni kommer på då ni studerat 

Brandutredningen + nya skissen ni fått får ni jättegärna meddela Maggie det så för hon det vidare till 

ansvariga på kommunen. 

Några saker är åtgärdade i Mellösagården: Trappsteg + ventil lagad utanför entré, Klädhängarna 

fastsatta & dörren till stora salen går nu att stänga. 

 

*Grusplanen vid Tomtebo: Marie låter hälsa då hon hade förhinder på mötet: 

                                            - Jag har ej sökt quick fix till målen men ska göra det. 

 

*Elljusspåret: Här har Marie inte kommenterat något men troligen jobbar hon vidare med detta då 

tid finns. Det är ju en prio. 2 på den. 

 

*Tomtebo Lekpark: Sara Lisell som ej närvarade på mötet hälsar: 

  - Jag har pratat med den ansvarige (Roger på Tekniska)kring belysning vid lekparken vid Tomtebo 

och han lovade att det kommer fixas innan höstmörkret. Han skulle även kolla över 

"skateboardrampen" och se om den kan vara farlig.  

 

 



*Hundrastgården: Sara Lisell hälsar: -Angående hundrastgård och hörntomten vid korsningen 

Björkvägen/Ängsvägen så har jag inte fått svar. Johanna (tror jag hon hette) skulle kolla det så fort 

som möjligt men hade just nu många ärenden på sitt skrivbord... 

 

*Hur gå vi vidare: Då vi inte är klara med ovanstående uppgifter och då det inte fanns personer på 

mötet som kunde ta på sig fler uppgifter så gick vi inte som planerat igenom de kvarvarande 

punkterna vi tänkt ta tag i. Vi stämmer av ovanstående uppgifter senast 2 juni. 

Anne & Janne har kommenterat sina punkter under Kultur. De kommentarerna får ni med som 

bilaga. Sist i dessa anteckningar ser ni punkterna vi har att jobba med. 

 

* Visionsgruppen; Från vår grupp har Katarina, Anne & Janne anmält till Carla att de vill ingå i 

denna grupp och möte skulle Carla kalla till efter påsk men inget har hänt så Anne & Janne har ställt 

frågan till Carla när mötet ska bli av. Möte är på gång enl. Carla.  

 

*Solgården Har varit i kontakt med Sami på Solgården och stämt av hur det ligger till bl.a om något 
möte för oss Mellösabor är på gång som han meddelade skulle bli aktuellt innan inflyttning. 
Detta är hans svar:(Min kommentar inom parentesen): 
Detta är ett initiativ (svar på min fråga ang. mötet som utlovats) som blir gemensamt med 
migrationsverket. Eftersom vi inte är klara med fastigheten, så har vi inte kommit dit än. Ber att få 
återkomma så fort vet mer./Sami 
 

 

* NÄSTA MÖTE: Tisdag 2 juni kl.19-21 i Mellösagården. Då sker avstämning av uppgifter som 

ålagts enl. ovan + om tid och fler arbetsvilliga Mellösabor dyker upp kanske vi kan se över de andra 

punkterna på listan. 

 

*Förslag till hösten: Kalla alla Mellösabor till ett informationsmöte (sept/okt)och berätta vad som 

hänt, vad som är på gång och att fler behöver engagera sig för att fler saker ska ske.  

Alla Ortsutvecklingsgrupper presenterar då sitt jobb. 

 

 

 

 

Här nedan följer våra punkter. De som är rödmarkerade håller vi på med.  

De som är blåmarkerade har vi väl mer eller mindre lagt åt sidan, inte riktigt vårt bord i dagsläget. 

Däremot vad gäller de två översta blåmarkerade punkterna så är det ju bra att kontakta dem då vi är i 

gång med hemsidan och vill ha in info från dem till den gemensamma sidan. 

 

 

 

MÖTESPLATSER                                                           rev. enl. mötet 14 jan. 
 

 Hagängen  (I dagsläget finns en förening så här blir det ju mest tal om samarbete/ 
infoöverföring) 

- Bågskytte  
- Levande Hagängen 
- Vad kan den användas till 
- Sportaktiviter 

 

 Hembygdsgården (I dagsläget finns en väl fungerande förening så här blir det ju mest tal om 
samarbete/ infoöverföring) 

- Stötta sommarkaféet 
- Satsa på fler artister till sommarevenemang 



 

 Grusplanen vid Tomtebo 
- Fotbollsmål till grusplanen 
- Belysning på planen vid dagis 
- Bygga om grusplanen till en inhägnad plan med konstgräs, Kulan 

 

 Kultur 
- Skapa gemensamma aktiviteter 
- Mellösa musikfestival 
- Mera kulturella aktiviteter så att unga och äldre kan vara med 
- Aktivt föreningsliv 
- Kulturstig med infotavla 
- Hur bevarar vi Mellösa tradition gällande kultur, musik och teater 
- Få Mellösa känt för att ha bra Midsommarfirande & Valborgsmässofirande 

 

 Ungdomsaktiviteter (Här måste vi få ungdomar aktiva för att driva ev. punkter. Ge dem 
utbildning så de kan driva dessa punkter vidare om intresse finns) 

- Verksamhet som tilltalar ungdomen och får dem att stanna på orten 
- Ungdomsgård för unga 13-18 år 
- Mekargarage för motorintresserade ungdomar 
- Samlingsplats för byns ungdomar 
- Skateboard-/kickbikebana 
- Fritidsgrupper för barn och unga 
- Internetcafé. Ungdomscafé med IT och musik 

 

 Motionsspåret 
- Belysning på spåret 
- Bättre underlag 

 Badplatsen 
- Piffa till badplatsen 
- Trappa mellan stranden och platån 
- Grillplats vid badet 
- Bättre toa 
- Flytbrygga 
- Nytt omklädningsrum med separat  tjejer och killar 
- Båtbrygga i Mellösasjön 
- Rekreationsmöjligheter, förädla 
- Badplats vid nya Sundstorpsområdet 
- Upprusta grillplatsen vid ”strövarplatsen” 
- Promenadväg runt Mellösasjön 
- Soffor att sitta på lite här och där när man är ute och går. 

 

 Gym och gympasalen (ute och inne) 
- Renovera gympahallen 
- Utegym i naturmaterial 
- Ett gym för unga, ett gym för alla åldrar 

 
 
 
 
 



 

 Mellösagården 
- Ljud, ljus, teleslinga, projektor, nya stolar och nya bord 
- Handikapptoa 
- Vad händer med tillgängligheten 
- Hålla Mellösagården i skick för alla slags arrangemang. Få tillbaka 

teaterverksamheten 
- Nya textilier/gardiner 
- Kök till uthyrning 
- Ej försvåra uthyrning till barn- och ungdomsaktiviteter 
- Hur kan vi få en förändring på bokningssystemet av Mellösagården. 

 

Nytt från Sara Lisell   19 jan 2014    (Sara Lisell fick uppdrag tillbaka att kolla dessa punkter) 

*Belysning vid lekparken vid Tomtebo 

*Skateboard leksaken, farlig vid Tomtebo lekpark. Förslag byta ut mot klättringssak typ det som 

finns på skolan. 

* Obebyggda tomten på h. sida på Ängsvägen: Hundrastgård 

 

 

 
 

Samverkan                                                                     rev. 14 jan 2015 
 Marknadsföring 

- Informationstavla – info om bad, sevärdheter m.m. 
- Mellösa på kommunwebben – hur syns Mellösa idag? 
- Annonspelare 
- Marknadsföringsportal 

 Föreningslivet 
- Föreningslivet är mycket viktigt – stöd och samordning 
- Stödja Fridal så att de kan fortsatta att utvecklas 
- Hjälp till bättre väg till Fridal 

 Tillfälligt boende under turistsäsongen 

 Integration, asylfrågan .     
Svårt att arbeta med då mycket är oklart. Maggie har kontakt med Sami som är ägare av 
Solgården och som lovat informera oss vartefter beslut tas och tillsammans med 
migrationsverket kalla Mellösabor till info-möte innan inflyttning sker. Maggie stämmer av 
inför varje möte i vår grupp. 

- Planeringsgrupp 
  Hur styr vi upp frågan till de som flyttar in? 

- Handlingsplan 
 Kan vi tillsammans hitta rutiner och struktur så att mottagandet blir bra? 

- Aktiviteter 
 Hur hjälps vi åt med aktiviteter för de som kommer utifrån och inte har 
något att göra på dagarna? 

- Förmåner 
 Kan de som inte har samma ekonomiska möjligheter erbjudas 
förmåner/rabatter? Gratis fiskekort t.ex. 

 

 

 
  

 


