
 

Nätverket Bygderåd 2015-08-26 
      

 
 
 
 

Anteckningar förda vid möte Nätverket bygderåd på Folkets Hus Hälleforsnäs 150826 
 
Närvarande: Krister Karlsson VBK, Jenny Hammarlund & Magnus Svensson Sparreholms 
Bygderåd, Karina Krogh Centerpartiet, Ann-Cathrine Karlsson Årdala Hembygdsförening, Jack 
Rydberg & Nils Hollman Malmabygdens Byaråd samt Carla Swenson Flens Kommun. 
 

 Krister läste igenom anteckningar från förra i Bettna. Dessa lades till handlingarna. 
 

 Nätverkets roll och status diskuterades. Kan ett kommunbygderåd vara nätverkets 
framtid och utveckling? Just nu sviktar engagemanget och deltagandet från några 
orter och från kommunens representanter. 
Samspelet och samarbetet mellan nätverket och kommunen kan förbättras och 
fördjupas. Vilka mål ska nätverket ha för 2016? Vart vill nätverket? Vision för 
nätverket? Kan LLU (Lokalt Ledd Utveckling) vara något att snegla på för finansiering 
av kommande idéer. 
En ortsutvecklingskonferens 2016 diskuterades och mötets mening var att detta är 
den springande punkten på nästa nätverksmöte. 
 

 Skyltar var uppe till en kort diskussion. Den s.k. ”Skyltgruppen” har ett möte den 8/9. 
Påminnelse skickas ut. Välkomstskyltar tyckte mötet var prio på mötet 8/9. 

 

 Fiber är i högsta grad aktuellt. Ordförande i fiberföreningarna har ett möte i början 
av september. Viktigt att lyssna på dem om framtiden utan kommunens projekt-
ledare. Vilka behov finns? 
Just nu har Länsstyrelsen 10 ansökningar inne och beslut börjar tas i slutet av oktober 
(idag 150901 är datumet inte klart). Flens fiberföreningar ligger bra till i processen 
och flera ansökningar är redan inlämnade. 
 

 Ett ÖP-arbete ska igång i kommunen. Kickoff den 14/9. ÖP, översiktplan, ska syfta till 
att kartlägga behov för etableringar och kartlägga var det kan ske i hela kommunen. 
Mark- och vattenanvändning kartläggs i ÖP. Arbetet bygger på mycket 
medborgardialog. Vattenplanen som fortfarande är ute på remiss är ett underlag till 
ÖP. Vattenplanen går till beslut om samråd i december. 
Projektledare är Karin Tibbelin på samhällsbyggnadsförvaltningen. Hon bjuds in till 
nästa möte alt. att förvaltningen bjuder in nätverket vid tillfälle.  
ÖP ska inte förväxlas med den bostadsförsörjningsplan som är ute på remiss hos 
bygderådet. 
Nuvarande ÖP hittar du här http://www.flen.se/bygga-bo-
miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering/oversiktsplan-2007/  
 

http://www.flen.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering/oversiktsplan-2007/
http://www.flen.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering/oversiktsplan-2007/


 Karina berättade om kommunens strategiska plan 2016-2019. Nytt är att majoriteten 
tagit fram sitt egna förslag på strategisk plan. KF väntas ta beslut om planen den 
24/9. Att nämna ur innehållet: 
- En kulturutredning föreslås. Vad vill kulturen i Flen? Även föreningsbidraget ingår i 
utredningen. 
- Sociala investeringar är en annan del. Används skattepengarna på rätt ställe för att 
förebygga kostnader senare? 
- ”En kommun för alla” med integrations- och inkluderingsfrågor finns också med. En 
integrationsstrateg, Anita Hummerdal, anställdes innan sommaren. 31/8 är det en 
första nätverksträff på temat ”integrerat föreningsliv” på Skjortan. 
- Energi- och klimatplan ingår. 
- Hur äldreomsorgen ska lösas på sikt är en annan del. 
 

 Laget runt 
Ortsutvecklaren: Fyra stormöten är på gång i september. 2/9 i Bettna, 10/9 i 
Hälleforsnäs, 23/9 i Mellösa samt 29/9 i Skebokvarn.  
Krister: Höstmarknad 5/9. Det är mycket fokus på fiber just nu och i dagsläget 256 
medlemmar i vadsbrofiber.se. Skrivelsen om de tre blomurnorna som blev två är 
fortfarande inte besvarad av kommunen. En grillplats önskas på badet till 2016. 
Sparreholm: Ett protokoll från Bygderådet skickat till en av kommunens tjänstemän 
har alltjämt obesvarat. Ullfestival 29/8 vid Båvens Spinnhus. Det har varit inbrott vid 
badet. En gräsklippare och en del annat stals. Nybyggnation eller tomter till 
försäljning är ett stort behov i Sparreholm då trycket på boende har ökat. 
Ann-Cathrine: Vid hembygdsgården har det anlagts boulebanor och det finns 
caféverksamhet. Den 29/8 är det bakluckeloppis. 
Malmköping: Tomterna är som ute till försäljning går åt. Det är Bondens marknad 
29/8. Etapp 3 av Landsvägsgatan är ett år borta. Hosjön ska räddas och det ärendet 
är överskrivet till Samhällsbyggnadsförvaltningen, som också haft ett möte med 
representanter för Hosjön. Europaskolan är nu på plats. Malmamarken gick bra iår. 
Campingen har däremot haft den sämsta sommarsäsongen på de 12 år som Jack 
drivit den. Hosjö Open, beachvolleyturnering, flyttade iår till Malmabacken vilket 
medförde mindre ljudstörningar än tidigare. 

 
 
Vid tangenterna 
 
Carla Swenson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


