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Visionsgruppen  

Tisdag den 29 maj 18.00-20.00 

Edströmsvallen 

Närvarande: Per-Olov Lindström, Lena Eklöf, Mats Blomberg, Jenny Blomberg, Karina 
Krogh (vid datorn) 

Dagordning: 

1. Formulering av vision 
2. Marknadsföring och förankring 
3. Stormöte i augusti 
4. Nästa möte 

 

1. Formulering av visionen 
Gruppen gick genom kommentarer och förslag till byggstenarna som kom fram på 
stormötet den 24 maj. Gruppen använde sen de reviderade byggstenar till att formulera 
förslag till vision. Gruppen poängterade vikten av att ha med skolan i visionen.   
Karina skickar ut förslaget till vision till gruppen. Förslaget behöver fortfarande 
bearbetas lite mer innan den presenteras på stormötet i augusti.   
 

2. Marknadsföring/förankring på orten 
Gruppen diskuterade behovet att säkra att fler deltar på sista stormötet i augusti när 
förankringen av visionen och prioriteringen av åtgärder ska göras. Jenny berättade att 
PRO har frågat om en från visionsgruppen kan komma och berätta om arbetet i 
föreningen. Gruppen kom överens att aktivt uppsöka olika personer/föreningar under 
sommaren, och marknadsföra stormötet och åtgärderna på olika sätt.  
 
Gruppen kommer att prata med följande personer:  
PRO – Jenny 
Mikael Lindqvist – Mats 
Evy Olsson – Lena 
Anna-Stina Karlsson – Lena 
Nicklas Zasis – Mats 
Kaj Pettersson – Mats 
Tom på museet – P.O 



Karin på Lager 157 – Jenny/Lena 
Cecilia Gustafsson – Jenny 
Carine Holegård – Lena 
Kassörskan på Konsum – Jenny 
Elevrådet på skolan – Jenny 
Majsan Holmen – Lena 
Karli Zunko – Lena 
Ingrid – P.O. 
Katri på biblioteket – P.O. 
 
Affischer och vykort med förslag på åtgärder kommer att produceras – Karina gör 
detta och gruppen distribuerar på fler offentliga ställen; Konsum, Bibblan/Folkets Hus, 
skolan, m.m.  
Gruppen diskuterade vem som ska underteckna visionen på ortens vägnar och vara 
kommunens samtalspartner i genomförande fasen. Gruppen kom överens att 
visionsgruppen kan fortsätta möjligen i anslutning till en befintlig förening. Gruppens 
deltagare får i uppgift att fundera vidare på detta och diskutera det med aktiva 
föreningsfolk på orten.   
 

3. Stormöte i slutet av augusti 
Gruppen kom överens att byta dag för stormötet till den 29 augusti för att undvika 
krok med kommunfullmäktige i Flens kommun. Karina har redan skickat ut 
uppdatering till alla som deltagit i ortsutveckling, men kommer skicka ut en 
uppföljande mejl. Tid för stormötet 19-21 

Gruppen bokade Folkets Hus direkt. Karina gör program och skickar ut.  

4. Gruppens nästa möte 
Gruppen kom överens att träffas den 22 augusti kl 18-20 på Edströmsvallen för en 
avstämning innan stormötet.  

 
Trevlig sommar!!! 


