
Ortsutveckling Mellösa 

Minnesanteckningar från möte i Grupp Näringsliv 

Datum: 2015-01-04 

Plats: Erikslunds gård 

Deltagare:  
Claes Arvidsson 
Mats Karlsson 
Tomas Larsson 
Margareta Ellnebo, vid pennan 

Mötet följde de instruktioner som erhållits från Flens Kommun, Carl-Fredrik, Carla, 
Svensson. 

Från stormötet den 2014-11-16 valde Grupp Näringsliv att fokusera på: 
- Gynna företagande 
- Stödja Bysmedjan 
- Etablera distriktssköterskemottagning i Mellösa 

SWOT 

Mötet gjorde en analys av styrkor och möjligheter enligt nedan. 

Styrkor 
- Det finns många egna företagare i Mellösa 
- Det finns existerande nätverk i Mellösa t.ex. Lions 
- Mellösa är mycket kulturellt aktivt 
- Hembygdsföreningen är mycket aktiv (från stormötet den 2014-11-16) 

Möjligheter 
- Fler resurser kan tillföras Mellösa genom att existerande företag stärkas och nya 

företag kan göras intresserade av att starta verksamhet här. 

Vision 

Mellösa ska vara ett aktivt och gott samhälle att leva i. Till det ska Grupp Näringsliv 
bidra genom att stärka existerande företag och locka fler företag att etablera sig här. 

Mål 

Mellösas ekonomi ska stärkas genom att nya inkomster tillförs bygden.  

För att uppnå detta ska ett affärsnätverk startas där företagarna i Mellösa kan stötta 
varandra till fler affärer. Syftet med nätverket är dels att bidra till att vi som bor i 
Mellösa utnyttjar lokala företag så mycket som möjligt så att resurserna behålls inom 
bygden. Den största visten med ett affärsnätverk är dock när vi kan ge varandra 
kontakter som ger nya pengar till Mellösa. 

Ett exempel på där så har skett är Hembygdsföreningen och kyrkans körer. Dessa två 
har aktiva medlemmar som sprider sin verksamhet utanför Mellösa och som drar in folk 
hit från andra orter. Det är ett gott exempel på fungerande nätverk. Inget av dessa två 
annonserar i någon större utsträckning men får genom medlemmarna i kören och 
Hembygdsföreningen andra "utsocknes" att komma hit. 



 

Arbetet med affärsnätverk delas in i två steg. 

Steg 1: Existerande företag stärks genom att ett affärsnätverk startas. Nätverksmötena 
ska företrädesvis ske i samband med mat på Bysmedjan, så att deras verksamhet stärks. 
Se aktivitetslistan nedan. 

Steg 2: Nya företag lotsas till Mellösa genom det existerande affärsnätverket. Ett sådant 
företag kan vara vårdföretag som startar en distriktssköterskemottagning.



Aktivitetslista 

Åtgärd Aktiviteter Ansvariga Resurser Klart Prioritet 

Starta 
affärsnätverk 

1: Formulera utkast till inbjudningsbrev 
till affärsnätverksmöte  

Margareta  Vid skrivandet av dessa 
minnesanteckningar 

 

 2: Kontakta de företagare som vi känner 
och uppmuntra dem att komma på 
affärsnätverksmötet. 

Alla  Omgående samt då datum för 
mötet är bestämt. 

 

 3: Efterhör med Bysmedjan om de är 
villiga att ordna smörgås/mat i samband 
med affärsnätverksmöte. Mötets förslag 
är att affärsnätverksmötet ska hållas kl 
19.00 måndag 13/4 eller måndag 20/4. 

Claes    

 4: Kontakta Flens Kommun/Carl-Fredrik, 
Carla, Svensson och be om hjälp med: 

Claes    

 4a) utskick av inbjudan till alla 
företagare i Mellösa 

 porto Så snart mötesdeltagarna 
godkänt inbjudningsbrevet. 

 

 4b) att bekosta smörgås el dyl till det 
första affärsnätverksmötet 

 någon 
tusenlapp 

  

 4c) agenda för affärsnätverksmöten 
Förhoppningsvis finns en sådan redan 
framtagna i någon av de andra orternas 
näringslivsgrupper 

    

 5: Upprätta dagordning för det första 
affärsnätverksmötet. Att tänka på: 
 
 

    



Förklara: 
- varför detta möte hålls 
- att få fler företagare till Mellösa 

var mångas önskemål under 
stormötet, så detta affärsnätverk 
är resultatet av bybornas önskan 

- varför målen är i den här 
ordningen 

Syftet med det första 
affärsnätverksmötet är att sätta ihop en 
teamledning/styrelse. 

 6: Genomför mötet     

 7: Utvärdera om det finns förutsättningar 
och intresse att starta ett affärsnätverk. 

    

 



Versionshistoria 

Version Ändring Vid pennan Datum 
1.0 Upprättad M Ellnebo 2015-01-05 
2.0 Förtydligande infört under rubriken ”Mål” efter 

granskningskommentarer från mötesdeltagarna. 
Nytt stycke ”Versionshistoria” infört. 
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