
Landsbygdsrådet den 14 maj i Vadsbro Blacksta föreningsgård 

Krister började med att presentera agendan, nedan: 

1. Cecilia Vikström presenterar sig 
2. Bredbandsfrågan, hur går vi vidare 
3. Hur går vi vidare med ortsutvecklingen 
4. Samverkan mellan orterna 
5. Övriga frågor: 

Information från Sparreholm 
Återkoppling landsbygdstinget 
Företagsrådet 
Rabarberfestivalen 

 

Cecilia: 

Nu kommunchef i Flen, friskolevärlden i 10 år, BU-chef innan kommunchef. Bor i Flen 
i veckorna men är inte mantalsskriven där. 

Har alltid jobbat i små kommuner och Cecilia menar att man måste ha en stolthet för 
sin kommun. 

Prioriterade frågor: Näringsliv, skola, äldreomsorgen, landsbygden, integration. För 
medborgarnas bästa!! 

Vissa frågor drivs vidare efter Lars Rådh och man använder pengar och resurser rätt 
utifrån vad medborgarna önskar. 

Dem 6 strategiska målen ska brytas ner och göras tydligare. 

 20 september är det öppet hus i stadshuset. 

Flen.se kommer att bli en helt ny hemsida. 

Bredbandsfrågan: 

Man har beslutat att föreslå att sätta igång bredbandssatsningen i egen regi. Det 
finns investeringsmedel. Fullmäktige tar beslut i slutet av maj. Ett projektdirektiv 
håller på att tas fram. En projektledare kommer att tillsättas (Mikael Brandfors). 

Det finns 21 telefonstationer i Flens kommun. Vissa är nedlagda och några har inte 
tillgång till fiber alls. Man kan även prata med Skanova om fiber. Det finns 
kommunfiber på åtta stationer. 

Fråga: Kan de som bor vid Nyköpings gräns hoppa på ett byalag från Nyköping? 
Svar: Ja, kommunerna måste samverka.  

Orterna måste bilda fiberföreningar enligt Cecilia. Vilken ”produkt” är det vi får inom 
kommunens eget nät. 

 

 



Ortsutveckling: 

Ortsutvecklingen är inget projekt idag utan går gentemot linjeorganisationen istället. 
Carla är ansvarig för den fortsatta ortsutvecklingen. 

Vi behöver hjälp med att få information om de bidrag som orterna kan få för att driva 
igenom olika saker. Carla är samordningsperson för det. Det finns ansvariga 
personer inom kommunen som har tagit på sig att hjälpa till med att söka EU-bidrag. 
Leadernamnet försvinner vid årsskiftet, nya namnet är CLLD. 

Malmköping och Sparreholm har visioner och handlingsplan. Bettna är på gång och 
Flen ska ha vision och handlingsplan klar under hösten. Dessutom ska arbetet starta 
i Vadsbro/Blacksta under året 2014. 

Arbetet att genomföra handlingsplanen i ortsutvecklingen gör ortsborna. 

På flen.se finns information om ortsutveckling som behöver uppdateras. 
Minnesanteckningar måste uppdateras från orterna. Specifik information om Bettnas 
nya Bygderåd ska läggas in. Länkar till orternas hemsidor borde också läggas upp. 
Carla är kontaktperson. 

Kan man ha en ortsutveckling på landsbygden, t.ex Årdala? Behövs det? Har man 
flyttat ut på landsbygden så vill man ju ha landsbygd och inte att det ska ske någon 
speciell utveckling. Det man behöver är telefon, bredband, posten. 

Samverkan mellan orterna 

En önskan finns om att man ska ha en grupp för orterna som samordnar skyltar. Det 
finns en generell önskan om en starkare samverkan mellan orterna för att få igenom 
det vi vill ha gjort. 

Övriga frågor 

Kommunikation: Hur arbetar Flens kommun för att få bättre kommunikationer och att 
det inte ska ta för lång tid att komma till och från Flen.  

Information från Sparreholm: Vårfest 17 maj, Valdebatt i Folkets hus 22 maj kl 19.00, 
Sommarfest 2 augusti med Båven Runt, Fabriken(lilla Ullared) invigs 23 juni, Garaget 
(äppelcafé och shop) invigs 23 juni. 

Landsbygdstinget: Det finns en dokumentation som ligger ute på Länsbygderådets 
hemsida. Det har bildats ett länsmanifest där bredband är en av frågorna. 

Företagsråd: Krister är med i företagsrådet. Vi kan ge Krister frågor som han kan ta 
med sig till de mötena. Det skulle behövas en eldsjäl som drar igång i Flen när det 
gäller hotell eller dylikt. 

Rabarberfestivalen: Information finns på rabarberfestival.se. 

 

 

 



Nästa möte 

Årdala hembygdsgård måndagen den 18 augusti kl 18.00. 

Speciella frågor som ska diskuteras på mötet skickas till Krister i god tid innan mötet. 
krister.karlsson@flen.se 

 

Vid pennan 

Gunnel Porsander 
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