
Minnesanteckningar 

Nätverksträff för bygderåden i Flens kommun 

Årdala Hembygdsgård den 18 augusti 2014 

 

1. Närvarolista (se bif) 

2. Krister Karlsson hälsade välkommen 

a. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. 

3. Karla Svensson (ersättare för Mikael Brandfors) uppdaterade oss om fiberutbyggnaden 

utifrån kommunens perspektiv: 

a. Projektdirektivet inte 100 % klart. 

b. Bredband blir ett eget projekt i kommunen och en styrgrupp kommer att bildas. 

Cecilia Vikström (kommunchef) blir ansvarig chef för projektet. Mikael är 

projektledare. 

c. Mikael håller just nu på att analysera läget i kommunen vad gäller fiberförekomst. 

Vad finns redan, vad är förberett, vad kan göras/utnyttjas i befintliga och planerade 

rörledningar/dragningar?  

d. Det finns 30 st master i kommunen och ansökan om ytterligare 12 st. 

e. Informationsmöte om nuläget i Flens kommun kommer att hållas i september. 

Kallelse kommer senare. 

f. Länsstyrelsen kommer att samla alla byalagsansökningar på hög och tar beslut        

om finansiering i april 2015. Bidrag till hushåll kommer att utgå i kostnadsspannet           

20 001 kr till 50 000 kr. 

g. Vision i Flen: samma kostnadstak för alla 

4. Landsbygdsskolorna 

a. Stora problem med skolskjutsarna första skoldagen. Cecilia stämmer av vad 

problemet är och hur det avhjälps. 

b. Thomas Norander (m) redogjorde för moderaternas synpunkter genom ett inlägg 

som publiceras i EK 19 augusti. 

5. Sen sist och framåt 

a. Malmköping 

i. Torgkvällarna har varit mycket lyckosamma 

ii. Malmamarken genomförd, men värmen drog ned besöksantalet 

iii. Campingen bra siffror 

iv. Lyckad Ulf Lundell-konsert  

v. Konstgräsbanan invigd 

vi. Landsvägsgatan äntligen klar 

b. Sparreholm 

i. Fabriken (försäljning) invigd. 3000 besökare första dagen och sedan 

välbesökt hela sommaren. Garaget (restaurang) många besökare 

ii. Övriga näringsidkare har märkt av ökat antal besökare under sommaren 

iii. Båven runt (cykellopp) genomfört 

iv. Grinda Gårdsglass = succé 

v. Planerar Äppelfestival senare i höst 

c. Årdala 

i. Sedvanliga aktiviteter på Hembygdsgården (midsommar, loppis, 

bakluckeloppis) 



d. Forssa 

i. Semesteraktiviteter! 

e. Vadsbro/Blacksta 

i. Sedvanlig stor och lyckad loppis i Blacksta skola i juli 

ii. Antik och loppis i gamla affären ger lite mer liv i samhället 

iii. Skördemarknad på föreningsgården första lördagen i september 

f. Bettna 

i. Bygderåd är bildat, stormöte i september 

ii. Bettnabaren har fått rättigheter och håller öppet för middag en kväll i 

veckan! 

iii. Affären har genomgått ansiktslyft 

iv. Kullagården upprustad 

g. Flen 

i. Test med allsång + café i Thuleparken 3 ggr under sommaren. Litet museum 

med olika hantverk är nyöppnat. 

h. Övrigt 

i. Kommunen involverad i projekt Grinda Gårdsglass och Konstgräsbanan 

ii. Öppet Hus på Stadshuset den 20 september kl 10-14 

iii. Ny organisation: Näringsliv/Turism/Service sammanslaget 

iv. Skyltgrupp arbetar för skyltningen i kommunen 

v. Kolhusteatern har haft utsålt på sina föreställningar 

vi. Fotoutställningen med Hans Gedda har haft många besökare 

6. Nästa möte 

a. Onsdagen den 8 oktober kl 18.00 på Malmköpings Camping 

Tack Årdala Hembygdsförening för värdskap samt fika! 

 

 

Vid pennan, 

Lena Montgomery 

2014-08-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


