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Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen är ett dokument som dels ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön i kommunen, dels vägleda konkreta beslut om 
bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska vara både 
strategisk och vägledande.

Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av Plan- och 
bygglagen och Miljöbalken. Planen är inte rättsligt bindande 
enligt lag men väger tungt vid beslut genom sin förankring 
i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn från 
alla berörda (medborgare, politiker, tjänstemän, myndigheter 
mm).

Hur arbetar Flens kommun med 
översiktsplaner?
När kommunen arbetar med översiktsplaner ska man samråda 
med bland annat länsstyrelsen, regionala organ, andra 
myndigheter och grannkommuner. Alla översiktsplaner 
antas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för den översiktliga fysiska 
planeringen men uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden 
att genomföra planarbetet. Det praktiska arbetet 
utförs till största delen av tjänstepersoner på 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tidplan
Här nedan visas hur arbetet med att ta fram den nya 
översiktsplanen är tänkt att bedrivas. SAMRÅD, UTSTÄLLNING 
och ANTAGANDE är lagstadgade händelser som kommunen 
inte har rätt att hoppa över utan bara har möjlighet att 
ändra i tid. Det vill säga belsuten kan komma att flyttas.
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INLEDNING
Som underlag till Sörmlands hjärta, med plats för alla – Översiktsplan 
Flens kommun har medborgarna involverats i ett tidigt skede. Dialogen 
har inneburit att medborgarna fått insyn i arbetet och givits möjlighet 
att kunna påverka översiktsplanens innehåll utifrån sina kunskaper 
och erfarenheter. Olika frågeställningar har lyfts fram för att skapa ett 
bättre beslutsunderlag för politiken. 

Tillvägagångssätt
Medborgarna har kunna delta genom att medverka på dialogcaféer 
samt genom att svara på enkätfrågor, som funnits tillgängliga via 
hemsidan, tidningen Glimten (nr 1 mars 2016) samt att foldrar med 
svarsformulär delats ut och samlats in på flera platser i kommunen.  

Sammanställningen av materialet har gjorts med hjälp av en 
skrivarbyrå som gjorde det tidskrävande arbetet att digitalisera alla 
svar vi fått in via frågekorten och frågeformuläret som fanns med i 
Glimten. Därefter har översiktsplanens projektgrupp kategoriserat de 
frågor som hade fria svarsalternativ och skapat så kallade ord-moln för 
att presentera materialet. De frågor som besvarades genom kryss-i-ruta 
redovisas i diagram (stapel- eller cirkeldiagram). Denna bearbetning 
har gjorts för att de insamlade materialet ska bli enklare att förstå 
och utläsa vad majoriteten av de som svarat har tyckt. Tillsammans 
med ord-moln och diagram beskrivs materialet sammanfattande i 
text. Vill man ta del av det obearbetade materialet finns det hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kort sammanfattning av idéerna
Medborgardialogen har resulterat i ett omfattande men även ett 
kvalitativt material, både från dialogcaféerna samt enkätsvaren. 
Vanligt förekommande bland både dialogcaféerna och enkätsvaren är 
betydelsen av naturen och bra kommunikationer i kommunen. Naturen 
är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och 

locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. 
Detta är något som efterfrågas bland både barn och äldre. Bra 
kommunikationer ses som en nödvändig förutsättning för utveckling 
av näringslivet, där framförallt möjligheten till att röra sig mellan 
orterna ses som något särskilt viktigt. Det skapar möjlighet till 
arbetspendling både inom kommunen och utifrån, vilket i sin tur 
skapar förutsättningar till att fler kan bosätta sig i Flens kommun. 

Det som även lyfts fram i medborgardialogen är vikten av våra 
större orter och samspelet mellan dem. Satsningar på ny bebyggelse 
och transporter bör främst inriktas på de större orterna. Samspelet 
mellan orterna och dess omland ses som något nödvändigt för 
en levande landsbygd där natur- och kulturvärden nyttjas för 
exempelvis besöksnäringen.

Gymnasieeleverna eftersöker hög tillgänglighet till aktiviteter och 
fler butiker. Även tillgången till lugna och trygga mötesplatser ses 
som en bra tillgång för kommunen. Elever på Lötenskolan eftersöker 
även de mötesplatser där de kan träffa andra barn och leka. 

Föreningslivet lyfter också fram vikten av tillgången till naturen där 
de gärna ser att naturen och aktiviteter knyts samman. De har tagit 
fram massvis med spännande förslag på vad som kan förbättras!

Hur går vi vidare med insamlat material?
Materialet har använts för att arbeta fram ett förslag till  
utvecklingsstrategi för kommunen. Förslaget har presenterats 
för tjänstepersoner och politiker vid en gemensam workshop, 
i september 2016. Utvecklingsstrategin kommer utgöra en del 
av översiktsplanen och har som syfte att illustrera kommunens 
långsiktiga intentioner i stora drag. Den presenterar viktiga områden 
och samband för kommunens framtida utveckling.   
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Här efter presenteras det insamlade materialet för varje dialogcafé 
tillsammans med de kartor som producerades av de olika grupperna 
vid varje tillfälle. Det finns en karta för varje tillfälle och för varje 
diskussion. 

Ytterligare dialogcaféer har hållits för att nå specifika grupper av 
invånare, såsom barn och unga, föreningsliv och näringsidkare. 
Tyvärr har inte nysvenskar nåtts på ett tillfredställande sätt och inget 
dialogcafé har genomförts med denna grupp av medborgare. 

•	 NÄRINGSLIV – 1 april 2016 på Hedenlunda
•	 ELEVER på gymnasiet – 27 april 2016 på Prins Wilhelms 

gymnasiet kv. Lästen i Flen
•	 ELEVER i årskurs 4-5 – 11 maj 2016 på Lötenskolan i Flen
•	 FÖRENINGAR – 16 maj i Malmköping och 19 maj i Flen

DIALOGCAFÉER - Insamlat 
material
Vid tre tillfällen under mar-apr 2016 bjöds invånarna i Flens 
kommun in till dialogcaféer, vid vilka diskussioner fördes utifrån 
de tre ledorden BO – VERKA – LEVA. Syftet med dialogcaféerna var 
att skapa en gemensam syn på kommunens framtid. Resultatet från 
dialogcaféerna ska användas som en grund för formuleringen av 
kommunens strategi för mark- och vattenanvändningen, det vill 
säga översiktsplanen. 

Alla tre dialogcaféerna har tagit avstamp i en presentation av 
nuläget i kommunen, innefattande en beskrivning av vad en 
översiktsplan är, kort fakta om kommunens storlek och antalet 
invånare, samt en beskrivning av de övergripande målen framtagna 
för översiktsplanen. Diskussioner fördes med utgångspunkt i frågan 
vad är viktigast för kommunen, samt hur skapar vi möjlighet för en 
hållbar utveckling, en attraktivare kommun och värnar vi landsbygden 
samtidigt som vi utvecklar kommunen. 

Vid varje dialogcafé delades deltagarna in i mindre grupper. 
Inledningsvis fick deltagarna enskilt svara på en fråga och skriva ner 
svaret på en lapp, för att sedan i gruppen diskutera vad alla skrivit. 
Detta gjordes för att skapa en gemensam bild av de ämnen som 
sedan skulle diskuteras. 

Vid dialogcaféet BO diskuterades lokalisering och attraktivitet, 
kommunikation och transport. Vid dialogcaféet VERKA låg fokus 
på näringsliv och handel, attraktionskraft, samt besöksnäring och 
turism. Och på dialogcaféet LEVA natur och kulturvärden, kreativa 
utemiljöer och levande landsbygd. Avslutningsvis vid varje dialogcafé 
fick deltagarna göra en samlad bild av allt det diskuterat med syftet 
att förtydliga eventuella samspel mellan platser och dess olika 
funktioner. 
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DIALOGCAFÈ BO
5 april 2016

Viktiga platser för ny bebyggelse

Viktiga knutpunkter för bra 
kommunikationer

Viktiga kommunikationsstråk

Platser viktiga för kommunen som 
kan skapa möjlighet till ökad 
in�yttning

Dialogcafé BO – 5 april 2016  
på Skjortan i Flen
Vid Dialogcaféet BO gavs deltagarna möjlighet att diskutera 
framtidens lokalisering och attraktivitet samt kommunikationer 
och transporter. Deltagarna delades in i grupper (tre grupper om 
ca 5-7 personer) som fick besvara och diskutera utifrån samma 
frågeställningar. Här kommer en sammanfattning av det som 
grupperna diskuterade fram, där efter beskrivs det insamlade 
materialet mer utförligt. Att kunna urskilja vad varje enskild 
grupp tyckte har inte varit viktigt i denna sammanställning, då 
den syftar till att beskriva de viktigaste delarna ur det insamlade 
materialet. (Allt material finns sparat i obearbetat form hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen.)

Kartan ni ser här till höger på sidan är en digitaliserad version och 
en sammanställning av de tre kartor som grupperna producerade 
under dialogcaféet. Att lägga samman informationen på en karta 
gör materialet mer lätt att tyda. De gula prickarna på kartan 
visar viktiga platser för ny bebyggelse. Att det sitter många gröna 
prickar på vissa ställen visar på att alla grupperna tyckt att just 
de platserna är viktiga. De gröna prickarna tillsammans med de 
gråa lite bredare sträcken visar viktiga kommunikationsstråk och 
knutpunkter. Slutligen visar de röda prickarna de viktigaste platserna 
för kommunen som kan skapa möjligheter till ökad inflyttning. 

På kartan (till vänster) går det tydligt att utläsa vikten av våra 
större orter. De är på något sätt naven för såväl bebyggelsen som 
transporter. Att utnyttja länkarna mellan orterna och se till att 
möjligheterna till att tas sig dem emellan är mycket viktigt, men 
kan också förstärkas genom att lokalisera ny bebyggelse utefter 
dessa stråk och inte enbart i orterna. Det sparar resurser, då olika 
ledningsnät ofta finns i anslutning till vägnät. 
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Lokalisering och attraktivitet
 - hur lokaliserar vi bebyggelse nära bra kommunikationer och skapar 
möjlighet för ökad inflyttning?

Det första grupperna fick diskutera var lokalisering av ny bebyggelse 
och attraktivitet. Först fick de enskilt svara på frågan Vad är 
attraktivt boende? Denna fråga fungerade som en startmotor till 

Viktiga platser för ny bebyggelse

vidare diskussioner och skapade en gemensam syn på vad det var 
man skulle fokusera diskussionerna på. 

Grupperna fortsatte sedan med följande fråga; Vad för boende tycker 
ni kommunen ska skapa förutsättningar för?

•	 Boende för alla generationer – olika boendeformer: eget 
ägande, hyresrätter

•	 Bygga i alla orter även i småorter
•	 Trygghetsboende
•	 Villor, parhus/radhus, mindre och större flerbostadshus
•	 Seniorboende
•	 Sommarstugor till permanentboende
•	 Både kategoriboende, blandat villor, en-plan, 

hyreslägenheter, insats

Som stöd till diskussionerna fick deltagarna sätta ut prickar på en 
karta som visar vilka platser de ansåg vara viktiga för ny bebyggelse i 
framtiden. På kartan syns det tydligt att det är de större orterna som 
man anser är mest lämpade men även de mindre orterna och även i 
viss mån på landsbygden och utanför kommungränsen.
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Kommunikation och transport
 – hur hushåller vi med resurser och ökar förutsättningarna för hållbara 
transporter?

När grupperna diskuterat färdigt om lokalisering och attraktivitet gick 
de över till kommunikation och transport. Innan gruppdiskusisonen 
fick de enskilt svara på frågan Vilket färdsätt är du mest beroende av 

Viktiga knutpunkter för bra 
kommunikationer

Viktiga kommunikationsstråk

i vardagen? I samma syfte 
som innan, skapade sen 
gemensam syn. 

Nästa fråga som togs 
upp i grupperna var, vad 
skulle få dig till att resa på 
annat sätt? Diskussionerna 
redovisas här i punktform. 

•	 Pris
•	 Komfort
•	 Tätare turer
•	 Synkroniserade turer
•	 Pendeltåg till Flen, ofta och snabba
•	 Cykelbanor
•	 Vägunderhåll/vägförbättring/ny dragning
•	 Pendelbuss
•	 Ringlinje

 
De fick även fundera över om det fanns platser i kommunen där 
de ansåg att kommunikationerna behöver ändras/förbättras? (se 
punktlista och karta) På kartan har deltagarna pekat ut viktiga 
knutpunkter för kommunikationer och vilka stråk som de anser vara 
viktigast. Det blir igen tydligt att orterna har en stor betydelse. Lika 
viktigt är de kopplingar som finns mellan orterna och vidare ut ur 
kommunen till orter och städer runt omkring. 

•	 Till Stockholm (svårt med parkering)
•	 Mellan huvudorterna – Flen, Malmköping, Sparreholm, 

Hälleforsnäs
•	 Cykelbanor och gångbanor
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Samband
 – hur samspelar lokalisering av ny bebyggelse, med attraktivitet, 
kommunikationer och transporter?

Avslutningsvis fick deltagarna på dialogcaféet resonera lite utifrån 
alla diskussioner de haft och försöka märka ut på kartan de 
absolut viktigaste platserna för kommunens framtida utveckling. 
Utgångsfrågan för denna avslutande diskussion var, vad är viktigast 
för kommunen och skapar möjligheter för en ökad inflyttning? Detta 
redovisas genom nedanstående punktlista samt på kartan här till 
höger, samtal för alla grupperna (därför sitter det flera prickar på 
likande platser).

•	 Skapa förutsättningar för företagande, bl.a. fiber och lokaler
•	 Skola
•	 Kommunikationer
•	 Service – att locka till att handel startar, affärer.
•	 Bostäder, bl.a. hyresrätter
•	 Integration
•	 Sysselsätning
•	 Servicenäring
•	 Café – i varje tätort
•	 Instrumentbank

Resultatet av diskussionerna kan sammanfattas med att skapa 
möjligheter till ökad inflytning handlar om att det inom kommunen 
måste finnas goda möjligheter att transportera sig mellan våra 
orter. Fungerar inte transporter och kommunikationer ökar inte 
inflyttningen. 
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Dialogcafé VERKA – 10 mars 2016  
på Bruket i Hälleforsnäs
Vid Dialogcaféet VERKA gavs deltagarna möjlighet att diskutera 
framtidens näringsliv och handel, attraktionskraft samt besöksnäring 
och turism. Deltagarna delades in i grupper (tre grupper om ca 
6-8 personer) som fick besvara och diskutera utifrån samma 
frågeställningar. Här kommer en sammanfattning av det som 
grupperna diskuterade fram, där efter beskrivs det insamlade 
materialet mer utförligt. Att kunna urskilja vad varje enskild 
grupp tyckte har inte varit viktigt i denna sammanställning, då 
den syftar till att beskriva de viktigaste delarna ur det insamlade 
materialet. (Allt material finns sparat i obearbetat format hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen.)

Kartan ni ser här till höger på sidan är en digitaliserad version av 
de tre kartor som de tre grupperna producerade under dialogcaféet. 
Att lägga samman informationen på en karta gör materialet mer 
lätt att tyda. Först placerades de blå prickarna ut, som visar viktiga 
platser för kommunens utveckling av näringslivet. Sedan, de gula 
prickarna på kartan som visar viktiga platser för att stärka den lokala 
attraktionskraften samt de gröna prickarna som visar besöksmål, 
viktiga att utveckla i framtiden. Slutligen visar de röda prickarna de 
viktigaste platserna för kommunens framtida utveckling.

Till skillnad från kartan som arbetades fram under dialogcaféet 
BO är prickarna på denna kartan mer utspridda men visar ändå på 
vikten av våra orter. På denna karta (till vänster) har alla orter 
stora som små fått alla färger av prickar. Kartan visar även viktiga 
kommunikationsstråk och det framkom tydligt vid diskussionerna 
att möjligheterna att ta sig och frakta varor både inom och utanför 
kommunen är av stor vikt för möjligheter att driva företag i 
kommunen i framtiden. Det går även att utläsa att just de viktiga 
besöksmålen är kopplade till de viktiga platserna för utvecklingen av 
näringslivet. DIALOGCAFÈ VERKA 

10 mars 2016

Platser viktiga för kommunens 
utveckling av näringslivet

Platser viktiga för att stärka den 
lokala attraktionskraften

Besöksmål, viktiga att utveckla i 
framtiden

Platser viktiga för kommunens 
framtida utveckling

BUSS
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Näringsliv och handel
 - hur skapar vi förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv?

De första deltagarna på detta dialogcafé fick fundera över var, vad 
är näringsliv? Flest svar blev som syns i illustrationen nedan företags 
verksamhet, därefter butiker. Men man angav även kommunikation 
som förklaring. 

Kartan visar de platser/orter som grupperna tyckt är viktiga 
för kommunens utveckling av näringslivet, utifrån frågan vilka 
platser/områden är viktiga för kommunens framtida utveckling av 
näringslivet?

•	 Sörmlandsleden
•	 Järnvägen
•	 Bra vägar
•	 Grundskola
•	 Barnomsorg
•	 Bra äldreomsorg, hästskon, Celsinge
•	 Fritidsområden/bad/hundbad vid Brukssjön
•	 Näckrosleden/ sverigeleden
•	 Bruksområdet
•	 Fabriken, Spinneriet, Nostalgimuseet
•	 Vandrarhem/turistboende

Vilka stråk är viktiga för att främja bebyggelseutveckling?

•	 TGOJ-banan Sala-Nyköping
•	 Buss Hälleforsnäs-Malmköping
•	 Riksväg 55, Norrköping – Uppsala
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Attraktionskraft 
– hur stärker vi den lokala attraktionskraften?

Nästa diskussion hade sin utgångspunkt i, vad är attraktionskraft? 
Svaren här har likheter med svaren från dialogcafét BO (vad är 
attraktivt boende). Flest har svarat naturen och inte så förvånande är 
att kommunikationer kommer som nummer två. 

Utifrån beskrivningen av attraktionskraft fick grupperna diskutera 
vilka platser är av betydelse för kommunens framtida utveckling? På 
kartan har deltagarna pekat ut viktiga platser för att stärka den lokala 
attraktionskraften och möjligheterna till att locka nya invånare. Här 
följer en förtydligande punktlisa över det man kommit fram till. 

•	 Harpsund
•	 Hälleforsnäs - Spektakulär natur, historiska miljöer, 

besöksnäring, handel
•	 Malmköping – Pittoresk bebyggelse, event, camping
•	 Sparreholm – Vackra omgivningar, slottsmiljö, besöksnäring, 

handel
•	 Mellösa - Kyrkbyn

 

Vidare fick deltagarna fundera över vilka transportförbindelser är 
viktiga att skapa, förbättra, upprätthålla? Även detta finns utritat på 
kartan och förtydligas genom punktlista.

•	 Ostlänken TGOJ Flen-Skavsta
•	 Vägen till Eskilstuna, locka boende i Eskilstuna att bo i 

Hälleforsnäs
•	 Sörmlandsleden
•	 Näckrosleden 
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Besöksnäring och turism
 – hur möjliggör vi för utveckling av besöksnäring och turism?

Det tredje diskussionsområdet vid detta dialogcafé var besöksnäring 
och turism. Inledningsvis fick deltagarna namnge ett antal 
besöksmål de gärna visar sina vänner? I ”ordmolnet” här nedan 
illusteras svaren, störst text har angivits flest gånger mindre text 
färre gånger.

Sedan fick grupperna samlas och med hjälp av karta redovisa vilka 
platser de ansåg var de viktigaste besöksmålen inom kommunen. 
Detta material ska inte ses som uttömmande, det kan finnas många 
fler besöksmål som inte varit uppe för diskussion just vid detta 
tillfälle. Här nedan namnges de besöksmål som man angivit. 

•	 Sagostigen
•	 Sörmlandsleden
•	 Malmköping, museum
•	 Sparreholm museer, handel
•	 Skebokvarn, kanotcentrum
•	 Harpsund
•	 Mellösa, kyrkbyn
•	 Blacksta, vin/loppis
•	 Stenhammar
•	 Lida
•	 Ekenäs med omgivningar
•	 Slott/herrgårdar
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Samband
 – hur samspelar näringsliv, handel, besöksnäring, turism och 
attraktionskraft?

Avslutningsvis fick deltagarna resonera utifrån det diskussioner de 
haft och försöka märka ut på kartan de absolut viktigaste platserna 
för kommunens framtida utveckling, utifrån näringsliv, attraktivitet 
och turism. Resultatet redovisas på kartan här till höger. Nya 
idéer som framfördes var bland annat att det skulle behövs bättre 
bussförbindelser mellan Hälleforsnäs och Malmköping, idag måste man 
åka till Flen för att byta buss. 

Vilka är de viktigaste platserna för kommunens framtida utveckling?

•	 Alla orterna är viktiga
•	 Riksväg 55
•	 TGOJ-banan

Vad är viktigast för attraktionskraften och skapar möjligheter för en 
ökad inflyttning?

•	 Alla kommunikationssätt ät viktiga, många pendlar idag
•	 Skolan är viktig
•	 Bra boende, barnomsorg, skola, jobb och fritidsmöjligheter

Platser viktiga för kommunens 
framtida utveckling

BUSS
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Dialog näringslivet, VERKA – 1 april 2016 på 
Hedenlunda
I anslutning till att Morgonsoffan1  på Hedenlunda slott bjöds 
företagare in till att delta i dialogen. Vid detta tillfälle användes exakt 
samma material som vid dialogcaféet VERKA. Till dialogen anslöt sig 
ett tiotal företagare som delades upp i två grupper och diskuterade 
fram följande material. 

Intressant med materialet är den jämförelse vi kunnat göra mot 
det som medborgarna kom fram till vid det tidigare genomförda 
dialogcaféet. Som exempel angav de flesta av medborgarna på frågan 
”vad är näringsliv”; företags verksamhet.  Medan företagarna som 
var med vid detta tillfälle har svarat helt andra beskrivningar, så 
som efterfrågat och aktiva orädda företagare. Liknande skillnader går 
att utläsa mellan medborgare och företagare vid beskrivningen av 
attraktionskraft och även besöksmål. 

Viktigt är dock även att se till likheterna mellan det insamlade 
materialet från dessa två separata tillfällen. De talades vid båda 
tillfällena mycket om infrastruktur och möjligheterna till transporter 
och arbetspendling.  Men även om vikten av att kommunen har en 
attraktiv skola. En attraktiv skola möjliggör för företagare att locka till 
sig arbetare från andra kommuner. Företagarna talar även mycket om 
marknadsföring som ett viktigt led i kommunens arbete med att locka 
nya invånare och företagare. 

1  Morgonsoffan är ett arrangemang för företagare i Flen, 
Katrineholm och Vingåkers kommuner. Platsen för evenemanget 
varierar och just den 1 april 2016 var man på Hedenlunda 
konferansanläggning i Flens kommun.
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Näringsliv och handel
 - hur skapar vi förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv?

Vad är näringsliv?

Vilka platser/områden är viktiga för kommunens framtida utveckling av 
näringslivet?

•	 Aktiva och orädda företagare finns i Malmköping och 
Sparreholm. Hjärtengagemanget finns här. 

•	 Gamla företagarstrukturer i Flen
•	 Malmköping och Sparreholm attraktiva orter, inflyttade 

stockholmare
•	 Flens stadsmiljö; ingen central. Butiker ut mot gatan: öppna 

upp
•	 Förnya fasader, medborgardialog kring hur vackra fasader 

skapas
•	 Mångsidigt tjänsteföretag, gå ifrån verkstad
•	 Bettna – utvecklingsområde
•	 Vadsbro
•	 Flen – industri
•	 Hällforsnäs – kulturmiljö
•	 Malmköping – besöksnäring
•	 Sparreholm – landsbygdsutveckling
•	 Skebokvarn – landsbygdsutveckling
•	 Båven – landsbygdsutveckling

Vilka stråk är viktiga för att främja bebyggelseutveckling?

•	 Riksväg 53, gång- och 
cykelväg

•	 Hållplatser
•	 Fler stopp
•	 Väg 221 – riksväg 53
•	 Riksväg 55

•	 Förbättra 
tågkommunikation

•	 2+1 vägar
•	 Fler bussar Malmköping/

Flen/Sparreholm
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Attraktionskraft
 – hur stärker vi den lokala attraktionskraften?

Vad är attraktionskraft? 

Vilka platser är av betydelse för kommunens framtida utveckling?

•	 Flens centrala delar måste göras mer attraktiva
•	 Tillåt mer strandnära bebyggelse
•	 Öka gemenskap – radio/tv – Glimten är mycket bra! 

(Uppdatera registret till fitidsbende.)
•	 Mer våghalsighet i politiken! (utspel ej alltid politiskt 

korrekt)
•	 Nyttja det centrala läget i Södermanland, konferenser och 

möten
•	 Gedda muséet är ett bra ex. på att sticka ut.
•	 Tidig upplysning och info om planerade projekt!
•	 Aktivt sprida goda rykten, tankar ….. få stopp på neg. 
•	 Näringslivet ska sticka ut! Stolthet! Glädje!
•	 Harmoni 

o socialt ansvar i byggande
o Friluftsturism under ansvar

•	 Upplevelser
o Slott och herrgårdar
o Naturen
o Fågelskådning
o Jakt
o Marknader
o Glass!
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Besöksnäring och turism
 – hur möjliggör vi för utveckling av besöksnäring och turism?

Besöksmål du gärna visar vänner?

Vilka är det viktigaste besöksmålen inom kommunen? 
•	 Harpsund
•	 Sagostigen
•	 Malmköping 

(kulturmiljö)
•	 Hälleforsnäs
•	 Fräkentorp
•	 Jürss
•	 Sparreholm
•	 Båven
•	 Bilmuseum
•	 Naturlandskapet
•	 Hedenlunda
•	 Björndammen
•	 Stenhammar
•	 Ekenäs kvarn
•	 Kolhusteatern
•	 Geddamuséet till Flen!
•	 Infrastruktur – fiber, 

mobilanslutning m.m.
•	 Lägerverksamhet

•	 Nya besöksmål
o mer 

vattenaktiviteter
o fiske
o ekoturism
o matplats/saluhall 

i Flen
o mer lokalproduserat
o arkitektur är 

värdefullt (ny som 
befintlig)

Övriga punkter som medborgarna ansåg viktigt för besöksnäringen;

•	 Paketering viktigt! – vandra/cykla – äta – sova – 
•	 Marknadsföring 
•	 Besöksguiden – snygg produkt
•	 Turistinformation – nya informationsvägar
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Samband
 – hur samspelar näringsliv, handel, besöksnäring, turism, och 
attraktionskraft?

Vilka är de viktigaste platserna för kommunens framtida utveckling?

•	 Skola
•	 Kommunikation
•	 Tåg – pendling
•	 Tillgänglighet för boende
•	 Infrastruktur – Cykelvägar

 
Vad är viktigast för attraktionskraften och skapar möjligheter för en 
ökad inflyttning?

•	 Samband mellan aktörer
•	 Samband
•	 Kärna
•	 Stadskärnan i Flen, attraktivare, bättre kommunikationer
•	 Marknadsföring - speciellt mot personalavdelningen på 

Södertörns högskola och Huddinge sjukhus
•	 Marknadsför pendlarparkeringarna i Flen, finns behov av fler 

på andra platser i kommunen
 
Vilka är de viktigaste platserna/stråken för kommunens framtida 
utveckling?

•	 Arbetstillfällen 
•	 Skola
•	 Bostadsmiljö
•	 Infrastruktur
•	 Natur
•	 Fiberutbyggnad!
•	 Skavsta flygplats
•	 Stockholm

Platser viktiga för kommunens 
framtida utveckling

Skavsta!
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Dialogcafé LEVA – 16 mars 2016 på 
Föreningsgården i Vadsbro Blacksta 
Vid Dialogcaféet LEVA gavs deltagarna möjlighet att diskutera 
framtidens natur- och kulturvärden, kreativa utemiljöer samt 
levande landsbygd. Deltagarna delades in i grupper (tre grupper 
om ca 4-6 personer) som fick besvara och diskutera utifrån 
samma frågeställningar. Här kommer en sammanfattning av det 
som grupperna diskuterade fram, där efter beskrivs det insamlade 
materialet mer utförligt. Att kunna urskilja vad varje enskild 
grupp tyckte har inte varit viktigt i denna sammanställning, då 
den syftar till att beskriva de viktigaste delarna ur det insamlade 
materialet. (Allt material finns sparat i obearbetat format hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen.)

Kartan ni ser här till vänster på sidan är en digitaliserad version av 
de tre kartor som de tre grupperna producerade under dialogcaféet. 
Att lägga samman informationen på en karta gör materialet mer 
lätt att tyda. De blåa prickarna på kartan visar var deltagarna avser 
det finns kreativa utemiljöer. De gula prickarna på kartan visar 
viktiga noder för att möjliggöra för en levande landsbygd. De gröna 
prickarna visar viktiga platser med natur- och kulturvärden viktiga för 
framtiden. Slutligen visar de röda prickarna de viktigaste platserna 
för landsbygden och kommunens framtida utveckling av densamma. 

Prickarna på denna karta, sammanställd från dialogcaféet LEVA, 
är mycket utspridda över hela kommunens yta. Att möjliggöra för 
en levande landsbygd handlar om samspelet mellan orterna och 
dess omland. Natur- och kulturvärdena är den del av vad som 
gör landsbygden attraktiv att bo och verka i/på. Samtidigt som 
kommunikationerna är mycket viktiga, möjligheten att kunna ta sig 
till centralorten och därifrån ta sig vidare är mycket viktigt för att 
bibehålla en levande landsbygd. 

DIALOGCAFÈ LEVA
16 mars 2016

Kreativa utemiljöer viktiga för 
kommunens utveckling

Viktiga noder för att möjliggöra för 
en levande landsbygd

Viktiga platser med natur- och 
kulturvärden 

Platser viktiga för landsbygden och 
kommunens framtida utveckling

SJ + TGOJ
Järnväg
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Natur- och kulturvärden
 - hur utvecklar och belyser vi viktiga natur- och kulturvärden?

Likt vid de tidigare dialogcaféerna fick deltagran börja med att 
enskilt svara på en fråga kopplat till diskussionsområdet. Vilket/vilka 
natur- och kulturområden finns närmast där du bor?

•	 Åkerö, Yngraren
•	 Harpsund
•	 Stenhammar 
•	 Skjortan
•	 Rockelsta
•	 Dunker
•	 Stärninge
•	 Mellösa kyrkby

Viktiga platser med natur- och 
kulturvärden  

SJ + TGOJ
Järnväg

Grupperna diskuterade sedan fram följande utifrån frågan, vilka 
platser har de viktigaste natur- och kulturvärdena i kommunen?

Om tid fanns diskuterades även, hur knyter vi ihop värdefulla natur- 
och rekreationsområden som är viktiga för kommunens framtid?

•	 Cykelvägar

•	 Ekenäs
•	 Föreningsgården
•	 Sjöarna
•	 Kolhusteatern
•	 Hedmossen
•	 Båven
•	 Sörmlandsleden
•	 Björndammen
•	 Vadsbro kyrkomålningar
•	 Blacksta runstenar och gravfält
•	 Sparreholm - Ekhagarna 
•	 Hälleforsnäs – Bruket 
•	 Bettna – åker öar och åkermark
•	 Malmköping – Heden och hembygdsgården
•	 Vadsbro – kulturverksamhet, kyrkan, domarringen, runstenar

Kartan visar platser med natur- och kulturvärden viktiga för framtiden.
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Kreativa utemiljöer
 – hur bibehåller vi säkra och trygga, lärande och kreativa utemiljöer?

Diskussionerna fortsatte utifrån, vad är kreativa utemiljöer?

Följande platser ansåg grupperna är av betydelse för kommunens 
utveckling?

•	 Badplatser (generellt)
•	 Föreningsgården
•	 Utomhusteater
•	 Båven – Porten till Båven och allemansturismen, den unika 

fisken Malen
•	 Hälleforsnäs
•	 Malmköping - heden
•	 Sagostigen
•	 Torgen i kommunen (utveckling)
•	 Svampskogar
•	 Bettna skola
•	 Dunkers skola
•	 Vadsbro föreningsgård
•	 Stenhammar 
•	 Hammarvallen idrottsplats
•	 Idrottsplatser
•	 Thuleparken
•	 Skebokvarn – kanot
•	 Sparreholm – sinnenas trädgård
•	 Sigridslundsskola
•	 Sörmlandsleden

Finns det områden/platser där utvecklingsinsatser särskilt bör 
främjas? 

•	 Cykelvägar – stigar (mountainbike) 

Kartan visar platser där medverkande vid dialogcaféet anser det 
finns kreativa utemiljöer viktiga för kommunens utveckling. 
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Levande landsbygd
 – hur möjliggör vi för en levande landsbygd?

Den enskilda frågan deltagarna fick svara på kopplat till detta 
diskussionsområde var, vad är levande landsbygd?

Vad är viktigt att utveckla för att skapa en levande landsbygd?

•	 TGOJ-banan, persontrafik
•	 Bättre samordning bussar-tåg
•	 221 behöver förbättras
•	 Bredband i hela kommunen!
•	 Bussförbindelse till Skavsta
•	 Laddstationer för elbilar för de som bor för långt från 

busslinjerna
•	 Mötesplatser – t.ex. Bettnabaren, Vadsbro föreningsgård, 

Servicecenter
•	 Infrastruktur – vägar, järnväg, bredband m.m.
•	 Främja djurhållning och annan företagsverksamhet

 
Vilka transportförbindelser är viktiga att skapa, förbättra, 
upprätthålla?

•	 Vägarna behöver underhållas
•	 Bidragen till vägsamfälligheterna behövs

 

De gula prickarna som är utsatta längs kommungränsen där vägar 
passerar, symboliserar vikten av kopplingarna till andra kommuner och 
orter i regionen. 
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Samband
 – hur samspelar natur- och kulturvärden, kreativa miljöer med en 
levande landsbygd?

Sammanfattningsvis beskrev deltagarna på detta dialogcafé de 
viktiga sambanden mellan orterna och landsbygden runt i kring. 
Medborgarna påvisade en tydlig medvetenhet om att hela Flens 
kommun är landsbygd, såväl orter som landskapet. Det är även här 
som attraktionskraften finns, i samspelet mellan naturen och de som 
bor här. 

Vad är det viktigast för landsbygden och skapar möjligheter för en 
ökad inflyttning?

•	 Landsbygden är platsen, hela Flens Kommun är landsbygd 
även tätorterna

•	 Landsbygden är attraktionskraften
•	 Service i småroter (förskola, skolor, servicepunkter)
•	 Ideella krafter ska få uppmuntran (t.ex. friskolor)
•	 Väl underhållna vägar
•	 Möjlighet att cykla
•	 Underlätta pendling

Platser viktiga för landsbygden och 
kommunens framtida utveckling

SJ + TGOJ
Järnväg
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Prins Wilhelmsgymnasiet – 27 april i Flen
Tillsammans med Iris Renholm, lärare i kursen Människors miljöer, 
planerades genomförandet av dialog med klass SA 3. Eleverna fick som 
uppgift att svara på den enkät som fans tillgänglig via kommunens 
hemsida, samt att delta vid en anpassad workshop den 27 april. 
Elevernas enkätsvar finns samlade med övriga svar och har inte 
särställts. Här följer dokumentationen från workshopen som eleverna 
deltog i. 

Vid workshoppen diskuterades ett antal frågor utifrån de tre ledorden. 
Eleverna fick enskilt fundera över en inledande fråga och sedan 
diskutera i grupp vad de tror unga i Flens kommun vill ha tillgång till 
om 20 år. 

Bo – en boplats med många möjligheter
På frågan vad är attraktivt boende för dig som 20 åring svarar många 
av eleverna att det handlar om bostadens utseende, storlek och 
funktioner. Där efter är det viktigt med närheten till naturen, olika 
typer av aktiviteter (friluftsliv, kultur, shopping och uteliv). Kostnad 
och kommunikationer nämns endast av enstaka. 

DIALOGCAFÈ Gymnasiet
Datum 27 april 2016 

Kreativa utemiljöer

Attraktivt boende om 20 år

Besöksmål, viktiga att utveckla i 
framtiden

Platser viktiga för kommunens 
framtida utveckling
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Nästa fråga som gymnasieeleverna fick svara på var hur och var vill 
unga bo, i kommunen om 20 år? Enligt eleverna kommer man om 20 
år bo i hela kommunen men ha bättre utbud av kommunikationer (så 
som pendeltåg) och köpcentrum. Man vill bo nära naturen, exklusivt 
på öar och i slott. Ny bebyggelse bör uppkomma i anslutning till redan 
befintlig. På kartan nedan är de platser eleverna angav som vikta 
platser för bostäder i framtiden.

VERKA – en plats att verka på
Under ledordet VERKA fick eleverna svara på frågor om besöksmål, 
vilket/vilka de visar när andra är på besök, samt vad för besöksmål 
unga kommer besöka om 20 år. 

Flera av gymnasieeleverna visar gärna upp naturen och sjöarna, så 
även Stenhammar och Sörmlandsleden, samt möjligheterna till att 
paddla. Man visar även Hammarvallen och Orresta ö (badplatser, 
sporthallen, elljusspåret). Men även Flens centrum och några andra 
butiker i kommunen så som Lager 157 och Fabriken nämns. Man 
visar även gärna biografen och besöker pizzerian i Hälleforsnäs. 
Malmamarknaden och Malmköping visar man gärna upp för 
besökande gäster. 
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I framtiden är besöksmålen i mycket det samma som idag, enligt 
eleverna. En förbättring av möjligheterna till shopping finns då 
inom kommunen. Det finns kanotuthyrning och fotbollsplaner med 
konstgräs. En djurpark har etablerat i Hälleforsnäs och det finns 
många turismställen med fina stugor nära naturen och tillgång 
till spa. Stenhammar är välbesökt, lika så Grinda Gårdsglass och 
Malmamarken. Man tittar på runstenar och besöker grottor. Samt 
upplever mer kulturell Pluralism!

LEVA – en kommun med mycket att upptäcka
Kopplat till ledordet LEVA fick eleverna först fundera på vad kreativ 
utemiljö är. Sammanfattat handlar kreativ utemiljö om platser 
där olika aktiviter äger rum, så som friluftsliv och sportaktiviter 
(bowlinghall, fotbollsplan, elljusspår, utegym, vindskydd och 
grillplatser). Det är även platser där det finns utrymme och möjlighet 
till att träffa andra, så som parker, torg, skolgårdar, badplatser, 
shoppingcenter, resturanger med flera (ex. Orrestaö, Sveaparken, 
Hammarvallen). Platserna beskrivs även som lugna och trygga, det är 
platser där det finns möjlighet till återhämtning som inspirerar till nya 
idéer. 

Sedan fick eleverna tillsammans diskutera vilka/vad för kreativa 
utemiljöer har vi i kommunen om 20 år, för unga? Vad gör unga på 
fritiden om 20 år och var? Förutom det som nämnts vid föregående 
fråga talades det om den artificiella värden med robottar och de 
digitala verktygen som gör att man inte behöver lämna hemmet. 
Möjligheterna till fler fritidsaktiviteter (paintboll, klättring, linbana, 
vandring) och inte minst olika aktiviter har kunnat utläsas av de 
diskussioner som fördes. I det insamlade materialet var det tydligt att 
intressena varierar och i framtiden måste det finnas en variation av 
möjligheter till att utföra just den aktivitet som den skilda individen 
vill. Det behöver finnas plats för sportaktivitet lika mycket som 
möjligheterna till att kunna uppleva naturen i lugn och ro. Gemensamt 
oavsett aktivitet är dock möjligheterna till att interagera med andra 
människor, både i verkligheten eller virituellt. 
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Framtiden? 
– Attraktiva boenden, viktiga besöksmål och kreativa utemiljöer

Elevernas slutsattser var att det är invånarna som är viktiga för 
Flens framtida utveckling, inte platser. Utan invånarna fungerar 
inte kommunen och det kommer inga nya idéer. De boende i orterna 
tillsammans med boende på landsbygden är styrkan och samspelet 
dem emellan är avgörande för kommunens utveckling, lika så 
invånarnas möjligheter att påverka.

Platser viktiga för kommunens 
framtida utveckling
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Resultat - generella synpunkter

Barnens närområde
Eleverna lyfte fram att närheten till skolan är det bästa i deras 
närområde. Likaså tillgången till naturen och lekplatser men även 
sportanläggningar som fotbollsplaner samt Hammarvallen. Sveaparken 
lyfts särskilt fram som en plats för lek och möten med andra barn. Den 
här typen av behov tyder på att det finns efterfrågan bland eleverna 
att vara utomhus för att kunna röra på sig och träffa kompisar. Med 
andra ord bör möjligheten till att vara aktiv ses som något utav stor 
vikt. Tillgängligheten till naturen, mötesplatserna och sportaktiviteter 
bör tas på stort allvar så att barnen kan ta sig dit snabbt på ett tryggt 
sätt. 

Lötenskolan (årskurs 4-5) – 11 maj i Flen
Två klasser i årskurs 4 och 5 på Lötenskolan kontaktades och bjöds 
in för att delta i medborgardialogen. Eleverna fick möjligheten till 
att svara på en enkät, samt att rita på kartor. 

Enkäten innehöll följande frågeställningar: 
1. Vad är det det bästa med området där ni bor?

2. Hur och var bor ni?
3. Hur och var skulle ni vilja bo?
4. Vilken är favoritplatsen i området där ni bor?
5. Vilka platser/ställen visar ni gärna kompisar eller andra på besök 
som inte varit i kommunen?
6. Vad behöver finnas för att ni ska vilja bo i Flens kommun när ni 
blir vuxna?
7. Vad gör ni gärna på fritiden?
8. Hur tar ni er dit?
9. Vad skulle ni vilja göra på fritiden, utanför hemmet?
10. Annat jag har idéer om och tycker är viktigt att kommunen får 
veta!
Totalt har 43 st enkätsvar lämnats in där 15 st är från tjejer och 28 
st från killar. 

Redovisning av enkätsvar
Här efter sammanfattas generella synpunkter som är återkommande 
från ovanstående frågeställningar. Viktigt att tänka på är att 
underlaget är begränsat och att synpunkterna inte helt säkert ger 
en representativ bild vad barn/ungdomar i Flens kommun tycker. 
Synpunkterna kommer användas som underlag vid framtagandet av 
Flens kommuns översiktsplan, Sörmlands hjärta - en plats för alla. 
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Boende
Diagram 1 här till höger visar att det är ganska jämt fördelat mellan 
lägenheter och villor som boendeform. En del bor även på lantgård 
med närhet till djur och natur. Diagram 2 här till höger visar att de 
flesta av de svarande bor i Flens stad. Ungefär en tredjedel av de 
svarande bor dock på landsbygden, vilket tyder på ett behov av bra 
kommunikationer till kommunens orter. 

Diagram 1     Diagram 2 
Fördelning Boendeform   I stad/tätort eller på landsbygden?

Diagram 3     Diagram 4 
Önskemål om framtida boendeform Önskemål om framtida boplats

De flesta av de svarande vill bo i en villa i framtiden (se diagram 
3) men ändå i en stad/tätort (se diagram 4). Det tyder på en 
efterfrågan bland eleverna om att ha villans fördelar men samtidigt 
närhet till olika aktiviteter som tätorterna erbjuder. Väldigt få 
vill bo i en lägenhet i framtiden. Kartan till vänster påvisar att 
många vill bosätta sig utanför kommunen i framtiden, exempelvis 
Stockholm och Nyköping. Dock vill en del bo kvar i Flens stad.
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Besöksmål och vad som behövs i framtiden
Det finns en del platser/ställen som eleverna gärna visar upp om 
de får besök av någon som inte varit i kommunen. Svaren på den 
här frågeställningen varierar en hel del men de flesta är främst 
knutna till Flens stad. Många tjejer visar gärna upp skolorna, 
vilket tyder på att de är nöjda med skolbyggnaderna och anknutna 
utemiljöer. Annars lyfts natur- och parkmiljöer fram som exempelvis 
Sveaparken, Orrö och Brogetorp. I Flen lyfts även GB-fabriken och 
Hammarvallen fram som trevliga besöksmål. 

Runt om i kommunen lyfts Ulvsunda fritidhusområde fram samt 
Malmabacken med campingen, vilket går att utläsa på kartan till 
höger. Det tyder på intresset om att visa upp fritidsaktiviteter i 
naturnära miljöer. 

Det finns en del som efterfrågas för att de svarande ska kunna tänka 
sig att bo kvar i kommunen i framtiden. De flesta efterfrågar fler 
butiker, främst klädbutiker. Vid shopping blir många hungriga och 
därför önskas hamburger restauranger av eleverna, främst från killar. 
En del svar är även kopplade till sportaktiviteter, såsom konstgräsplan 
för fotboll samt en större simhall. 
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Fritidsaktiviteter och kommunikationer
Elevernas fritidsaktiviteter varierar en hel del, både bland de som kan 
utövas i närområdet och sådana som kräver längre transportsträckor. 
Det skapar därmed olika behov 
gällande färdmedel. De flesta 
bland de svarande föredrar att 
umgås med kompisar och spela 
fotboll, vilket oftast görs i 
närområdet. Vanligtvis tar de 
sig dit genom cykel eller till 
fots. Just cykling lyfts fram 
som en vanlig fritidsaktivitet 
men på grund av bristfällande 
cykelvägar mellan kommunens 
orter sker den här aktiviteten 
främst inom Flens stad. 

Vanliga fritidsaktiviteter utanför Flens stad är oftast ridning, hockey- 
och golfspelande. Här krävs ofta längre transportsträckor, vilket kan 
utläsas i kartan till höger. Då används oftast bilen där eleverna får 
skjuts av sina föräldrar. Det kan bero på praktiska skäl men även vara 
ett täcken på bristfällande kollektivtrafik. Diagrammet ovan visar att 
en stor andel av eleverna tar sig till sina aktiviteter genom bil och 
väldigt få med kollektivtrafik.

Eleverna uttrycker sig vilja ha ungefär samma fritidsaktiviteter i 
framtiden som de utför idag. Dock svarade många att de vill bada, 
vilket tyder på att det finns en efterfrågan på bra badplatser. 
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Förbättringsförslag
De svarande hade en hel del idéer om vad som kan förbättras inom 
kommunen. Många av dem är konkreta förslag på förbättringar inom 
Flens stad. Det gäller exempelvis tunnel vid Variaövergången intill 
Hammarvallen samt ett vattenland eller en roligare simhall. En del 
har även uttryck en önskan om en polisstation även om det redan 
finns en idag. Det kan tyda på en efterfrågan om fler poliser på 
grund av otrygghet. En bättre utformning av Sveaparken önskas av 
en del elever, samt lekplats för äldre barn. 

DIALOGCAFÈ Lötenskolan 
åk 4-5, 11 maj 2016 

Platser viktiga för kommunens 
framtida utveckling

Till Nyköping

Till Stockholm

Till Eskilstuna

Ti
ll 

St
rä

ng
nä

s

Till Katrineholm

Utanför Flens stad efterfrågas cykelvägar mellan orterna och i 
skogarna. Det påvisar att det finns en efterfrågan om att kunna 
cykla till sina fritidsaktiviteter och tillgång till naturområden. 

Kartan till höger visar vilka punkter som eleverna tycker är viktiga 
för kommunens framtida utveckling. Prickarna på kartan tyder på 
att eleverna anser att Flens stad kan utvecklas vidare. I övrigt lyfts 
Båven som något man kan utveckla, exempelvis tillgängligheten till 
vattnet. Ytterligare lyfts slott- och säterimiljöer fram.
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Friluftsliv och rekreation
 (BO – en boplats med många möjligheter) 

För att inleda diskussionerna om friluftsliv och rekreation fick 
deltagarna runt detta bordet först svara på frågan – vad är friluftsliv 
för dig? Svaren var varierande men alla med ett fokus på utomhus 
aktiviter. 

•	 Vara ute i den fria naturen
•	 Skidåkning
•	 Träffa andra med samma intressen
•	 Tillgång till olika aktiviteter i form av badplatser, 

naturstigar, elljusspår för motion såväl sommar som vinter. 
•	 Aktivitet på min fritid
•	 Att röra sig fritt till fots, cykel, i kanot i naturen
•	 Tillgång till natur och rekreation
•	 Att kunna nyttja allemansrätten i naturen
•	 Bad
•	 Allemansrätten
•	 Skridskoturer
•	 Skogspromenader
•	 Vandringsleder
•	 Friluftsbad och inomhusbad
•	 Rättvisa kostnader
•	 Tillgänglighet och möjlighet till aktiviteter
•	 Tankens skärpa vid kroppslig möda i okänd terräng
•	 Att vara ute i naturen för rekreation med allemansrätten 

rådande. Mindre organisation mer njutning för själen.
•	 Plocka svamp
•	 Att spela friluftsteater med föreingens medlemmar
•	 Vandra på Sörmlandsleden till teater Klämman
•	 Att spela blugrass på utomhus scen
•	 Att vara med barn och barnbarn
•	 Att musicera i grupp
•	 Hälsa
•	 Semester
•	 Ungdomar

FÖRENINGAR – 16 maj i Malmköping och 19 
maj i Flen
Vid två tillfällen under en vecka i maj när kommunens fritidsföreningar 
samlats för “rundabordsamtal” och information från kommunen, 
gavs möjlighet till dialog. Efter en kortare beskrivning av vad en 
översiktsplan är fick de arbeta tillsammans i grupper och försöka 
fokusera på föreningslivets framtida behov. Här efter beskrivs det 
insamlade materialet samlat, ingen särställning har gjorts av vid vilket 
tillfälle som materialet samlades in. Det obearbetade materialet finns 
att tillgå hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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•	 Jobb
•	 Stress
•	 Fritid
•	 Pickninck vid Hosjöstrand
•	 Musiespårvägensdag i augusti
•	 Familjedag vid museispårvägen
•	 Glad jazz vid Östersjön
•	 Hundpromenader

Gruppdiskussion 
Vilka är de viktigaste platserna för kommunens framtida utveckling av 
friluftslivet? 

Vad för friluftsliv är viktigast för kommunen och skapar möjligheter för 
en ökad inflyttning?

•	 Anläggningar för skididrott på Heden i Malmköping
•	 Konstfrusen skridskobana och spolad rundbana på Heden i 

Malmköping
•	 Sörmlandsleden, Näckrosleden, kanotleder
•	 Redovisa tillgängliga besöksmål inom natur- och kultursfären 

för det rörliga friluftslivet
•	 Fiske, vandring - öppna landskap
•	 Skapa möjlighet för alla att på ett enkelt sätt komma ut i den 

vackra sörmlandsnaturen, tex. HoChi Minhleden
•	 Camping i Sparreholm
•	 Långfärdsskridskor, fritidsfiske
•	 Varje tätort bör ha: badplats, elljusspår/skidspår, 

orienteringskarta, isbana
•	 Promenader
•	 Tillgång till fiskevatten utan krångel med vattenägare
•	 Kommunala kommunikationer
•	 Bad och camping
•	 Nysvenskar + allemansrätt = Upplevelser, gemenskap, 

tillfredställelse, själs frid!
•	 Nå ända fram för handikappade. “Karta” Guide. Sjöstränder 

“fika”, smärre “vandringsleder”. 
•	 Olika slags fritidsaktiviter i mängd dra hit nya medborgare.
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Attraktionskraft
 (VERKA – en plats att verka på)

Vad är attraktionskraft för dig?

•	 Röra sig utomhus i naturen
•	 Promenader med hunden 10 kl varje dag
•	 Jogging
•	 Fotboll/basket i Flens IF
•	 Svampplockning
•	 Motion i skog och mark
•	 Frisk luft
•	 Röra sig
•	 Sammanhållning
•	 Ett lugn samhälle
•	 Vänskap
•	 Goals
•	 Trygghet
•	 Känna sig välkommen
•	 Familjärt
•	 Utbud av aktiviteter
•	 Det som ger/skapar gemenskap
•	 Spännande historia
•	 Utmaning
•	 Känna sig om händertagen
•	 Känna sig välkommen
•	 Glädje i verksamheten
•	 Gemenskap

Gruppdiskussion 
Vilka är de viktigaste platserna för kommunens framtida utveckling av 
friluftslivet?

Vilka transportförbindelser är viktiga att skapa, förbättra, upprätthålla 
för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv?

1. Kommunikationer - buss/tåg

2. Bevara orternas egna charm/attraktionskraft
3. Bevara sjöaroch vattendrag
4. Rusta upp och bevara, tydliggöra Sörmlandsleder
5. Fler och bra cykelvägar
6. Tydliggör Näckrosleden
7. Satsa på att locka utveckling av olika friluftsaktiviteter för 

barn. (exempel - Vattenlek, kretslopp, korvgrillning, hajk, 
dagkäger, naturupplevelser)

8. Gång och cykelbana till platser för friluftsaktiviteter och 
mellan orter
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Kreativa utemiljöer
 (LEVA – en kommun med mycket att upptäcka) 

Vad är kreativa utemiljöer, för dig?

•	 Geocaching
•	 Gångar och spår med och utan ljus med framkomlighet för 

alla
•	 Elljuspår
•	 Ute styrketräningsredskap
•	 Lekredskap för barn
•	 Skapande mijöer
•	 Utegym
•	 Exploatera Malmakvarn
•	 Flytta “fysredskapen” från Flen till Hosjön
•	 Motion, välbefinnande, friskvård, kamratskap, sociala 

kontakter
•	 Mountinbike, natur, frisk luft, promenader, bad, caming, 

långfärdsskridskor, bär- och svamp plockning
•	 Närheten att komma ut i naturen och vandra - 

sörmlandsleden
•	 Natur, enduro, hund, hälsa, promenader, motion, svamp
•	 Kunna cykla säkert inom kommunen - cykelbanor!
•	 Möjlighet att Sörmlandsleden är lätt att nå - Skyltning och 

kommunikationer
•	 Plogad bana för långfärdsskriskor på Orrhammaren
•	 Välskötta promenadstråk
•	 Livskvalitet
•	 Mopedtur på småvägar
•	 Påta i trädgården
•	 Motion i skog och mark
•	 Morgonfika på altanen
•	 Fiska efter stor-gäddan
•	 Kanotpaddling, vandring på led (Sörmlandsleden), utflyckt 

till grillplats, plocka bär och svamp, jogging i skogen, tälta 
eller bo i vindskydd.

•	 Motion, hälsa, avkoppling, naturupplevelser, rensa tankar, 
gemenskap

Gruppdiskussion 
Vilka är de viktigaste platserna för kommunens framtida utveckling av 
friluftslivet? 
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Finns det områden/platser/orter där utvecklingsinsatser särskilt bör 
främjas?

•	 Golfbanan
•	 Kommunens badplatser
•	 Sjöarna - (1 Båven)
•	 Ridleder
•	 Moutinbike och moutinbike leder
•	 Cykelbanor mellan orterna i Flens kommun PRIO 1
•	 Sörmlandsleden
•	 Oxbro vinter och sommar
•	 Elljusspår
•	 Utegym (bredvid tennisbanan i Plevnaskogen)
•	 Fotbollsplan
•	 Boulbana
•	 Isbana med rink
•	 Längdskidspår på Hosjön
•	 Cykelväg Hälleforsnäs-Flen
•	 Hoppbograr i vattnet
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ENKÄTER OCH SVAR
Mellan februari och april fanns möjlighet för invånare att svara på 
10 stycken enkätfrågor. Syftet med enkätfrågorna var att skapa 
en bild över vad som är viktigast för kommunens invånare kopplat 
till deras boende och resandet i vardagen, samt vad de gör på 
fritiden. Resultatet (av såväl frågekorten som artikeln i Glimten och 
webben, 2016) har sammanställts och analyserats. Här nedan följer 
en beskrivning av det insamlade materialet. Sammanställningen 
har gjorts i två steg. Först har råmaterialet sammanställt utifrån 
respektive frågekort och fråga, för att därefter katigoriseras och 
analyserats för att utläsa trender. 

Lite om de som svarat
Uppskattningsvis har ca 335 personer tagit sig tid att svara på våra 
frågor och genom detta bidragit till arbetet med översiktsplanen. 
Någon total siffra på antalet personer som svarat är svårt att 
fastställa då alla inte svarat på alla fyra svarskorten. Då man kunnat 
svara på enbart en av de fyra enkäterna som funnits tillgängliga i 
tryckt form skiftar antalet och det blir även svårt att exakt räkna ut 
hur många som har svarat. 

Här visas i tabellform fördelningen av kön, ålder och bostadsort 
för de som besvarat på frågorna, via frågekort, sida i Glimten, 
webbenkäten samt den enkät som eleverna på Lötenskolan fick. 

Kön

Kort och Glimten Webb Elever
Totalt Bo Verka Leva Annat

142 Man 68 63 59 53 46 28
154 Kvinna 95 88 86 79 44 15

2 Annat 1 2 1 1 0 -
36 Ej svar 21 25 27 24 9 -

Summa 185 178 173 157 99 43
334 Totalt 192 99 43

Totalt 334

Ålder

Kort och Glimten Webb Elever
Totalt Bo Verka Leva Annat

45 <15 2 2 2 1 0 43
30 15-25 18 19 16 12 11 -
38 26-40 30 26 23 18 8 -

107 41-64 65 67 63 60 40 -
83 65-79 54 45 49 43 29 -
11 > 80 8 9 8 9 2 -
19 Ej svar 8 10 12 14 5 -

Summa 185 178 173 157 95 43

333 Totalt 195 95 43
totalt 333
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Bostadsort
Kort och Glimten Webb

Totalt Bo Verka Leva Annat
4 Bettna 4 3 4 4 0

21 Hälleforsnäs 20 20 16 15 1
34 Malmköping 24 23 19 21 10

8 Mellösa 8 8 8 8 0
21 Sparreholm 18 16 18 16 3
13 Skebokvarn 13 12 12 11 0

6 Vadsbro 5 5 6 1 0
72 Flens stad 61 57 53 49 11
42 Landsbygden 13 16 13 12 26
14 Annat 4 2 2 2 10
26 Ej svar 15 16 22 18 4

Summa 185 178 173 157 65
261 Totalt 196 65

totalt 261

Eleverna vid Lötenskolan fick sätta klisterhjärtan på en karta som 
visade för att visa var de bor, därför finns det inga siffror från 
som i tabellen ovan. Största andelen av eleverna bor i Flens stad 
och endast ett fåtal utanför, vissa av barnen har på grund utav 
familjeförhållanden två hem och satte då fler klisterhjärtan på 
kartan.  

Frågor
Här presenteras frågorna tillsammans med en sammanställning av 
inlämnade svar. Utömmande svar finns att läsa i eget dokument för 
den som vill hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

BO –boplats med många möjligheter

1) Vad är viktigast för dig, kopplat till ditt boende?

För de kommuninvånare som svarat på enkäten är naturen 
det absolut viktigaste. Näst viktigast kopplat till boende 
är kommunikationerna, därefter kommer kultur och nöje, 
boendekostnad, rekreation och närhet till allt angivet ovan. Det vill 
säga det är inte bara att naturen och kommunikationerna finns där 
man bor, man vill även ha nära till båda.   
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3) Hur bor du idag? 

Nästan hälften, ca 40%, av de som svarat på enkäten bor i villor. 
Nästan 22% bor i lägenhet och lite mer än 13% bor i fritidshus.  De 
som valt att svara "annat" har bland annat angivit boendeformer 
som gruppboende, hus, bostadsrätt, inneboende, småhus eller torp. 
Samt i Flens kommun fritidsboende, i övrigt har lägenhet i Stockholm 
angivits.

2) Varför bor du i Flens kommun? 

Även när det kommer till varför man bor i kommunen har naturen 
störst betydelse. Därefter kommer familj, vänner och grannar. På 
tredje plats kommer möjligheterna till jobb.
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4) Vad tycker du Flens kommun ska skapa förutsättningar för?

Viktigast för att skapa förutsättningar enligt inlämnade enkätsvar är 
permanentboende på landsbygden. Samtidigt är det boendeformen 
lägenheter man tycker kommunen främst ska skapa förutsättningar för. 
Detta kan tolkas som att det finns ett underskott på lägenheter i våra 
orter samtidigt som det är möjligheterna att bo på landsbygden som 
är viktigt. 

Tittar man till föregående fråga är de som svarat främst villaägare och 
det kan tolkas som att de kanske ser sig flytta till en lägenhet som 
ännu inte är byggd i kommunen. Att möjliggöra för såväl boende på 
landsbygden som att öka andelen lägenheter i våra orter är det som 
kommunen behöver för framtiden. 

VERKA – en plats att verka på
 
5) Hur reser du i din vardag?

Svaren på denna fråga har inte nämnvärt avvikit från den vi redan 
vet ur den statistik som redan finns om invånarnas vardagsresor. 
Syftet med frågan här snarare varit att tydliggöra att vi alla reser av 
olika anledningar till olika platser, med olika färdmedel. Det som är 
intressant med denna fråga är att titta på om det tillexempel skiljer 
sig mellan kvinnor och män, eller mellan åldrar – hur man reser och 
vart, med vilket färdmedel. 

Mål? (ex till jobb, utbildning, vård)

Vanligaste målpunkten för vardagsresor är arbete, därefter kommer 
service (som är en samlad kategori för handel, vård med mera). I 
kategorin annat återfinns svar som:

•	 Arbetar hemma
•	 Inom kommunen
•	 Allt
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•	 Många gånger
•	 Diverse
•	 Blandat
•	 Varierande
•	 Allt möjligt
•	 Änggärdet/stadsdelen
•	 Rollator
•	 Pensionär
•	 Inga mål
•	 Som pensionär är det mera ad hoc resor
•	 Att kunna leva ett bra liv på landsbygden där buss saknas.
•	 När jag ska hem till min kille så tar jag bussen eller så åker 

jag bil med honom. Annars så går jag hela tiden.

Plats?

Inte så förvånande är Flen den plats de flesta har svarat som resemål. 
Det svåra är att utläsa om man menar centralorten eller kommunen 
i sin helhet. Vissa av de som svarat har tydligt skrivit just Flens 
centrum eller i kommunen. Vidare, är det inte så förvånande att det är 
Eskilstuna och Stockholm som angivits som de vanligaste platserna 
för invånaranas vardagsresor. Övriga platser som angivits och 
representeras i illustrationen ovan av kategorin annat är:

•	 Olika i landet
•	 Olika städer
•	 Utomlands
•	 Närområden
•	 Varierande
•	 Hela Sörmland
•	 Landsbygden
•	 Dunker
•	 Bollnäs
•	 Uppsala
•	 Upplands Väsby
•	 Norrtälje
•	 Söderfors
•	 Mariefred
•	 Södertälje
•	 Göteborg
•	 Kulturminnen
•	 Bland annat vården
•	 Skolan
•	 För matinköp
•	 Solberga handelsområde
•	 Motion i naturen
•	 Klarar ej tåg - alla bussar
•	 Många oftast inom 10 mil
•	 Jobbar hemifrån
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Med? 

Inte så förvånande att den största andelen av de som svarat använder 
bilen som sitt främsta färdmedel. Att resa kollektivt med tåg eller buss 
är nästan lika vanligt, tätt följt av de som går eller cyklar.  Kategorin 
”annat” består främst av taxiresor men även några som förtydligat att 
de går eller åker bil. 

•	 Bil till Läggesta eller Gnesta.  Därifrån SJ-tåg eller pendeltåg 
till jobbet i Stockholm.

•	 Jag brukar promenera varje dag till skolan.
•	 Går

6) Vad är viktigast för dig när du reser i vardagen?  

Viktigast när man reser i vardagen är enligt enkätsvaren; restiden. 
Därefter kommer kostnad, miljön och flexibiliteten i färdsätt. Minst 
betydelse har säkerheten. 

I kategorin ”annat” ingår för denna fråga, följande svar:

•	 Reser inte
•	 Bil
•	 Att jag såg min kompis
•	 Kan inte promenera
•	 Reser med bil
•	 Tillgänglighet
•	 Att gång-/cykelvägar är skottade, sandade och sedan sopade.
•	 Få med utrustning
•	 Omöjligt att ta mig till mina kunder utan bil.
•	 Att handla
•	 Lugnet
•	 Att jag + rollator får åka med i någons bil mot ersättning.
•	 Bra vägar, närhet, parkering vid arbete, positivt 

pendlingsklimatarbete.
•	 Att den finns!
•	 Bara
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•	 Att ta mig från A till B är viktigast. I Dunker finns det 
inga alternativ till bil eftersom det inte finns någon 
kollektivtrafik.

•	 Finns inget kommunalt resesätt
•	 Student
•	 Borde vara gratis att åka buss
•	 Persontågtrafik på TGOJ-banan

7) Vad skulle få dig att välja ett annan sätt att resa på?

Svaren på denna fråga visar tydligt vikten av bra kommunikationer. 
Kommunikationer som är pålitliga och finns tillgängliga för den 
enskilda individen just där och då när man behöver ta sig från A 
till B. Det går även att utläsa ur svarsalternativen att det är just 
möjligheterna till att välja ett annat resande som hindrar mer än 
viljan till att resa till exempel med miljövänligt.

Att få invånare att ändra färdsätt handlar främst om att förbättra de 
kollektiva färdmedlen, tåg och buss. Men även om att möjliggöra för 
de som vill cykla, till såväl jobb, skola och andra vardagsärenden. 

Övriga kommentarer som sammanställts i illustrationen ovan under 
kategorin annat. 

•	 Alla bra väg 
•	 Få betalt 
•	 Bilen 
•	 Det finns ej annat sätt, då jag är egen företagare och och har 

med mig saker i bilen för jobbet. 
•	 Ej kunna köra själv 
•	 Ett annat sätt att resa på gång. 
•	 Finns inget alternativ som boende på landsbygden, förutom 

den fantastiska byabussen som går måndagar och fredagar, till 
och från Dunker. 

•	 Flexiblare arbetstider. Bilpool, jag skulle gärna ta med 
passagerare. Finns system för detta men det behöver vara en 
som drar i det. Alltför många bilar går med 1 pers i!! 

•	 Färre avgångar, mer tågstrul. Sämre busstider 
•	 Går bra att åka tåg till Bollnäs
•	 Handikapp eller av med körkortet 
•	 Jag bor på landet. Det är inte rimligt att tro att det kommer 

att finnas regelbunden lokaltrafik med kvartsintervall. Det 
finns ingen kostnadseffektivitet i det. 

•	 Körkort 
•	 Nej 
•	 Skulle verkligen vilja välja miljö men då skall det finnas 

möjligheten i trafiken. 
•	 Sluta köra bil 
•	 Tillgänglighet
•	 Tåg till Nyköping 
•	 Vindkraft 
•	 Vore bra om vissa avgångstider med pendeln från Gnesta bara 

stannande vid vissa stationer. T ex åker få från Mölnbo. Vafröf 
stannar tåget alltid där? Skulle väl ta bilen oftare om varken 
SJ eller SL trafikerade Sörmland.

•	 Åldern
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LEVA – en kommun med mycket att upptäcka
8) Vad skulle du vilja göra på fritiden utanför hemmet?

Att kunna vistas i naturen är i särklass det viktigaste för de som svarat 
på enkäten. Detta förstärker anledningen till varför man bor i Flens 
kommun, då vi i första frågan undrade vad som var viktigast kopplat 
till boendet. Det vill säja att många av de som svarat på enkäten har 
naturen som fritidsintresse och det är därför de väljer att bo just här. 

Viktigt är även möjligheterna till kultur och nöje, för vilket utbudet 
är begränsat inom kommunen. Med hjälp av bra kommunikationer 
till de större städerna (Sthlm, E-tuna….) mättas behoven till viss 
del, men för att det ska bli bättre behöver fokus läggas på att 
förbättra kollektivtrafiken (såväl val av färdsätt som antalet avgångar 
framförallt på kvällar och helger).  

I det insamlade materialet är det mycket tydligt att kultur och 
nöje samt möjligheterna till shopping är mycket beroende av bra 
kommunikationer. 

Var finns möjligheten idag?

Kategorin annat består för denna fråga utav de orter som färre än 5 
har namngivit samt andra beskrivningar, enligt följende;

•	 Vadsbro
•	 Frödal
•	 Eskilstuna
•	 Skebokvarn
•	 Bettna
•	 Stockholm
•	 Strängnäs
•	 Har väldigt mycket natur och lokaler, men nyttjas inte fullt.
•	 Klämman teater, Fridals kulturförenings + Blacksta revyn.
•	 Saga
•	 Stenhammar
•	 Eftersom de som arbeta i kommun är så duktiga på allt.
•	 Stenhammarsskogarna 
•	 Norrtorpsskogen
•	 Sörmlandsleden
•	 Orten
•	 Både i stan och på landsbygden.
•	 Ordna vägen!!
•	 Klämma
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•	 Behövs fler alternativ.
•	 Där jag bor.
•	 Bysmedjan
•	 Där jag har mitt fritidsboende
•	 Kring Strömshammar
•	 Sörmlandsleden, naturskyddsområden i Dunker 

(Ånhammar m fl ställen). Sörmlands bergslag. 
Teater? Flen, Gnesta, Skottvång, Mariefred, och andra 
föreställningar på Slott och Herresäten i Sörmland. 
På sommaren ganska stort utbud. Hembygdgårdarna 
gör ett bra jobb när det gäller att ta fram trevliga 
och intressanta program, kanske särskilt under 
sommarhalvåret.

•	 Sörmland är fullt av fri opåverkad natur där djurliv och 
växtlighet kan avnjutas utan störande inslag

•	 i den egna trädgården
•	 Öllösa kvarn Gnesta
•	 Naturreservat, sörmlsndsleden, det är en fin skatt vi har. 

Marknad och möjligheter t samvaro i samhällena.
•	 Orörd natur finns och den ska vi vara rädda om. Ett 

fantastiskt sjölandskap i hela Flens kommun. Otroligt 
rikt fågelliv med havsörn, kungsörn, storlom ,fiskgjuse, 
glada, tranor, sångsvan etc.

•	 På gymmen. Att umgås med kompisar går överallt.
•	 Agility finns på bruks. Saga bio. Natur har vi mycket av.
•	 Olika utbud olika orter. 

9) Finns den möjligheten i kommunen idag? 

Om nej, varför?  
Här nedan följer de lite utförligare svaren om varför möjligheterna inte 
finns kommunen. 

•	 Shoppingutbudet är starkt begränsat. Bions utbud likaså. 
(Restaurang och natur finns tillgängliga) 

•	 Cykelbanor skulle binda ihop kommunen och få en aktivare 
befolkning. Det skulle också göra att man kan tryggt cykla 
med barn till natur och samhällen. 

•	 Det skulle inte göra något om det fanns bio och teater på 
närmare håll inom kommunen. 

•	 Det var dans jag tänkte på. Närmaste dansbana är Broby 
festplats eller Bava utanför Strängnäs. 

•	 Jag känner att starkt hot mot natur och djurliv av den 
pågående planeringen av vindkraftverk i Dunker 

•	 Kanske för nära Stockolm för att det ska skapas en permanent 
bas för levande teater i Flenområdet. 
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•	 Kommer inte ihåg frågan 
•	 Det finns ingen riktig stadskärna i Flen. Sedan ligger GB glass 

mitt i smeten, där man skulle kunnat ha bostäder och affärer. 
Jag vet inte vad som är bäst och mest praktiskt och 
ekonomiskt om man vill bygga en riktig stadskärna. Antingen 
flyttar man GB fabriken och utgår därifrån och bygger en 
riktig stadskärna, eller så flyttar man ut och bygger upp en 
stadskärna på annat ställe. Förslaget är i så fall närmare 
Stenhamra, dvs efter men ändå i nära anslutning till 
Hammarvallen där det idag är mycket obebyggt. Ett centrum 
där skulle både kunna planläggas bra utan större befintliga 
hinder, men det skulle även då vara nära idrottsarena/lokaler, 
nära slottet och dess fina naturomgivningar.

•	 Har svarat
•	 Taskigt utbud av bio, teater, konserter som passar mig. Gillar 

inte pop och rap, helst klassisk musik. Dessutom måste jag 
nog alltid, tror jag resa längre bort än bara till Malmköping. 
då blir det jobbigt och omständligt 

•	 Har en lite udda musiksmak i improvisationsjazz och klassiskt. 
Van att resa för detta. 

•	 Varför det inte redan finns en cykelväg mellan Dunker och 
Malmköping är för mig helt obegripligt. 

•	 Det finns ingen boxning eller MMA gym så det blir svårt för 
mig att idrotta här i flen, jag måste åka till andra städer. 
När jag vill shoppa så måste jag också resa för att shoppa 
eftersom det inte klädaffärer i flen. 

•	 För att det finns inte engagerade människor inom 
kommunhuset som vill ordna det. 

•	 En mountainbike-bana förstör den fina naturen och stör djur 
samt boende

•	 Finns inte utegym på hemorten och för litet utbud av övrigt
•	 Det finns delvis, det finns ingen shopping center här, det går 

inte så bra filmer här i flen på saga bio och om det gör det så 
går dem oftast senare än andra städer

•	 Återigen en mycket svår fråga för mig att svara på. 
Förmodligen för att varken politiker eller medborgare har gjort 

några särskilda satsningar på barnkultur och lekplatser.
•	 Det finns inte så bra utbud av kultur, gym och simhall är jag 

nöjd med
•	 Mer fabriker. Mer bygga hus, arbeta. Mer affärer. 

Elgigiganten. Mer bra market.
•	 Det ordnas väldigt sällan teater i Flen.
•	 Bara vistas i naturen och ibland bio.
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Annat jag har idéer om och tycker är viktigt att 
kommunen får veta.
Här redovisas övriga tankar som lämnats in under dialog tiden. För 
att underlätta läsningen har det inlämnade materialet sorterats 
in under ett antal rubriker, så som transport och infrastruktur, 
turism, skola med mera. Idéer kopplat till flera av ”sorterings-
rubrikerna” redovisas under båda rubrikerna. Borttaget i denna 
sammanställning är återkommande idéer med samma ordalydelse, 
nedlåtande kommentarer och eventuella namn. Borttaget material 
återfinns obearbetat i originalen, som finns tillgängliga hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunen kommer inte i detta dokument kommentera inkomna 
idéer, då syftet med insamlingen av materialet har varit att få in 
underlag till översiktsplanen för att få förståelse för vad invånarna 
tycker är viktigt för kommunens framtid. Möjlighet att komma med 
synpunkter på planförslaget kommer finnas när översiktsplanen går 
ut på så kallat samråd. 

Allmänna tips och idéer
•	 Möjligheten för Flens kommun att växa är bra kommunikation, 

bra skolor även på landsbygden, utökade möjligheter till 
turism av olika slag. Det är där Flens kommun har stor 
potential. Uppmuntra startande av småföretagare. Locka till 
sig barnfamiljer.

•	 Fördela satsningar över hela kommunen. Stöd de krafter och 
evenemang vi har. Utnyttja de styrkor vi har som besöksmål 
och utveckla dem. Bredda den politiska representationen 
så att småorter och landsbygd får komma till tals. Akta för 
tjänstemannastyre.

•	 Värna vår natur. Fler naturreservat. Utveckling bostad-arbete 
är viktigt men aldrig på bekostnad av förstörd natur. Sörmland 
är ett paradis för jäktade storstadsmänniskor och där finns 
möjligheter att få inkomster. Fritid och turism värt att satsa 
på.

•	 Leva: ja.
•	 Befrämja företagsamheten än mer, locka hit och starta nya 

företag så att fler kommer i arbete, förbättra kommunens 
ekonomi, förbättra skolan, se till att fler tåg stannar i Flen… 
så kommer mycket annat på köpet.

•	 Jag tycker kommunen kunde satsa på att bli den kommunen 
som satsar på hälsa och välmående för alla. Bygga cykelbanor 
typ mellan Mellösa - Flen. Skebokvarn - Flen. Bygga ut 
promenadparker. Utveckla konstparken i H-näs till exempel. 
Satsa på att bli en kommun som tänker på miljön o hälsan.

•	 Parkera är svårt, krångligt till affärer etc. Vården tider = kass. 
Drar bort Bensinmackar etc.

•	 Mycket dialog krävs för att få medborgare delaktiga och 
positiva. Dialog med kommun, politik och medborgare. 
Anordna möten med medborgare på orterna kring 
nybyggnation, integration, företagande - öka nätverkandet! 
Öka service från kommunen! Var positiv i bemötande - Gör en 
förändring för framtiden!

•	 Politiker och tjänstemän får inte kreativitetsdöda människor 
som vill jobba med för mycket regler och miljöpolitik som 

Samråd

När kommunen upprättat ett förslag till översiktsplan ska den 
samrådas med länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala 
organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och planering 
av transportinfrastruktur. Kommunmedborgarna och enskilda 
i övrigt, andra myndigheter och sammanslutningar som kan 
ha ett väsentligt intresse av förslaget ska ges tillfälle att 
delta i samrådet. Syftet med samrådet är att skaffa ett så 
bra beslutsunderlag som möjligt och ge dem som är berörda 
möjlighet att påverka utformningen.
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inte har ordentlig substans. Och håll er till skola, vård, omsorg, 
vatten, sopor, kommunikation.

•	 Se till att folk har skola, vårdcentral, systembolag och 
livsmedelsaffärer och kan ta sig till närliggande centra för 
arbete. E.g. Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och framför allt 
Stockholm.

•	 Jag tycker Flen ska bli bra. 
•	 Ta vara på och marknadsför kommunens styrkor: Vacker, nära 

natur. Sjöar. Slott. Fritidsområden. Bygg, bygg, bygg.
•	 (Översatt från franska) Bra för starter måste garantera 

säkerheten för dess invånare och Flen. Och göra något för 
barnen att leka med (t.ex.. En park och en lekplats. Det är vad 
och glömma pressance polisen.)

•	 I fall inget händer så är kommunen på väg att ta död på sig 
själv. Inga förutsättningar finns att få folk att flytta hit. Skapa 
intresse eller gå under.

•	 Samla in åsikter från UNGA som inte bor i Flen. Vad som skulle 
få dem att flytta hit. Vi behöver fler skattebetalare, i dag är det 
mest äldre som kommer från andra städer, hur kan vi locka hit 
fler yngre? Vi som bor här bor ju redan här. Tyvärr flyttar en del 
pga den infekterade skolfrågan. Svårt att komma ifrån.

•	 Bättre bemötande från Flenkommunens tjänstemän önskas. 
•	 Kommunen bör alltid vara tillmötesgående och positiva till 

nyskapande och behjälpliga med det som är möjligt.
•	 Varför profilerar sig inte kommunen till exempel mot 

barnfamiljer. Kommunen måste våga satsa och låta saker kosta, 
bakåtsträvare har styrt kommunen allt för länge. Utveckla orten 
till nysatsning och nytänkande, locka nya inflyttningar och 
visa vad vi har. Kommunen känns lam överlag, behöver stå upp 
för vad vi har och skapa ett levande engagemang. Sluta lid av 
statarmentaliteten. Flen kan!!! Visa nya och gamla medborgare 
det. Locka hit ett mini-IKEA så exploaterar Flen.

•	 Att man inte bygger miljöförstörande verksamheter ute på 
landet i närheten av där människor bor eller i närheten av 
skyddad natur, t ex vindkraftverk, sophantering.

•	 Jag tycker Flens kommunpolitiker ska inse var den stora 

attraktionskraften finns i kommunen. Den orörda naturen 
med de över 170 sjöarna och det mycket centrala läget i 
Mälardalen i närheten av Stockholm. Strukturomvandlingen 
kommer bara att fortsätta, vilket sannolikt konkret kommer 
innebära att industrijobb som SKF och Volvo i Katrineholm/
Flen blir ett minne blott. 

•	 Titta på vad mina hemkommuner i västra Östergötland 
gjort avseende spårbunden pendling. Det går att ta sig 
från Motala, Tranås, Skänninge, Boxholm till Linköping och 
Norrköping under 45 min. Detta tack vare en målmedveten 
satsning på spårbunden trafik. Flen/Katrineholm/Vingåker/
Gnesta borde gå samma väg! 
Bygg tillsammans med teleoperatörerna ut både trådlös- 
samt fibernät. Allt fler personer kommer likt jag själv 
att kunna arbeta på distans och kommer då att välja ög 
livskvalitet nära tystanden och den orörda naturen. Min 
fru drivereget företag med kunder runt om i hela landet 
(internet-handel) och jag arbetar för Swedbank - minst 1 
dag i veckan hemifrån Sparreholm. Vi båda betalar skatt 
i Flen. Flera av mina kollegor i finansvärlden i Stockholm 
har också valt att bosätta sig i kommunen eller Gnesta 
(Stjärnhov) Vårt nettobidrag i form av skatteintäkter är nog 
betydande- Den här trenden lär fortsätta, då Flen befinner 
sig mitt emellan expansiva orter som Örebro, Eskilstuna, 
Norrköping, Uppsala och Stockholm.  
Lätta varsamt upp strandskyddet - utnyttja potentialen 
till ett fantastiskt boende för fler. Var mycket restriktiv 
till stora industrisatsningar som vindkraftsetableringar. 
Har ni väl sagt ja till en park, är det ett prejudikat som 
fler fastighetsägare lär nyttja. De stora fastighetsägarna 
är industriföretag (Holmen) eller markägare som bara 
temporärt bor på sina gårdar, varför man kan lockas att ta 
kortsiktiga intäkter på industriprojekt som ödelägger trakten 
för evigheter. Då hindrar ni en utveckling för människor 
och natur till förmån för kortsiktigt kapital förklädda som 
naturvänner.



Medborgardialog Översiktsplan

Sid 52

Boenden
•	 Ett stort byggande och marknadsföring av Flens kommun 

som boendekommun för människor att arbeta i närliggande 
städer. Perfekt placering av kommunen mellan många städer. 
Fantastiska boendemiljöer. Perfekta pendlingsavstånd för till 
exempel elbilar. 

•	 Fler seniorboenden på landsbygden.
•	 Det bör finnas mer alternativ för de gamla att välja sitt 

boende. Det är många gamla som känner sig ensamma. 
Ålderdomshem som fanns förr i tiden är ett bra alternativ 
för den som är gammal och ej till exempel orkar bo kvar i 
sin villa, lägenhet, men ändå vill ha boende runt omkring 
sig och ha en allmän plats kring boendet där du kan träffa 
andra äldre, knyta kontakter. Ej känna sig så ensam!

•	 Fler bostäder, framför allt lägenheter. 
•	 Bygg mer mindre lägenheter så att unga kan få något eget 

boende.
•	 Fler äldreboenden.
•	 Fler särskilda boenden och trygghetsboende. Billiga 

lägenheter för ungdomar, stora lägenheter för nysvenskar.
•	 Bygg bostäder och/eller upplåt tomter i lågstrålande miljö. 

Ni har glömt människor, djur och natur!

Handel, kultur och nöje
•	 Shopping, teater, musik, sociala platser/kommunikation 

Amazon? Mer restarauranger och liknande.
•	 Jag tycker finns restaurang många.
•	 Med man vill till Stockholm på en lördag och gå på bio 

och restaurang, så finns det inga tåg som går till Flen på 
kvällen. Behövligt - man får ta bil och inte dricka vin.

•	 ”Ambulerande” mötesplatser för KS & KR till orterna. 
•	 Klädbutiker saknas!
•	 Pride! Fik, prideparader, workshops, ”häng”. Marknader 

(större och fler). Mer att göra. Internetcafé. Lajv. Fantasin 
sätter gränser.

•	 Centrumutveckling! Mer och fler service, samlat i centrala 

delarna av tätorterna. Näringslivspolitiken - bättre! - är en del 
av detta.

•	 Mycket längre öppettider på livsmedelsaffärer, till exempel 
ICA, önskas. Hinner inte hem och hantera allt och dessutom 
handla. Öppet önskas till 22.00 el 23.00. Annars handlar på 
annan ort. Fler olika barnaktiviteter, tex konståkning, balett, 
keramik, fik, bio.

•	 Jag önskar använda Brukets lokaler till varierad, berikande 
blandning av kultur och kommers, återbruk - jag skulle 
vilja samarbeta med återvinningsstationen - ta vara på 
material och varor på samma sätt som AMA gör på ReTuna i 
Eskilstuna i 2 år. Därmed kan även arbetsplatser skapas, till 
arbetsrehabilitering, hantverk för asylsökande m.m.. Läser att 
kommuner o landsting får permanent o historiskt stor höjning 
av statsbidrag med 10 miljarder kr från 2017. Använd en del 
av pengarna till att skapa sysselsättning för flyktingar - skapa 
återbrukscenter i brukets lokaler med butik, café, verkstad, 
kurslokal, utställningar, vernissage - i praktiken lär man 
språket lättare.

•	 Flen=Kulturcentrat söder om stan. Vi har en fantastisk 
potential. 

•	 Gör en kulturbudget som gynnar det fria musiklivet. En budget 
som är tillgänglig för de som vill anordna kvällar med levande 
musik till exempel. Det skulle få Flens kommun att framstå 
som mer attraktivt.

•	 Skaffa shopping affär så att medborgarna inte flyttar i från 
Flens kommun. 

Integration
•	 Integrationsarbete på Salsta. Mer idrottsplatser, fritidsgård 

för ungdomar som inte nås av annan fritidsverksamhet. 
Utöka undervisningskvalitet på Söderskolan. Mer kunskap 
och professionalitet, mindre omhändertagande. En kommunal 
kaféverksamhet på Järvägsstationen. 

•	 Sluta ta emot flyktingar.
•	 Varför är Flen dåligt, för lite människor finns inte språkvänner.
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•	 Kör ut tätortens barn till skolorna på landsbygden så kanske 
en del nysvenska kommer att etablera sig även i våra små 
tätorter.

•	 Att kvaliteten på kommunala tjänster är tydliggjord och 
konkurrenskraftig. Kommunicera invandringsfrågor och skapa 
öppen dialog. Entusiasmera lokala engagemang för flyktingar.

•	 Ta ansvar för de s.k. ”nyanlända” så de lär sig att fungera i 
svenska samhället. Det är INTE vi ”infödingar” som ska behöva 
ändra vårt leverne, så det passar dem! TA SEDEN DIT MAN 
KOMMER är ett uttryck som säger allt!

•	 Stopp - inga ”flyktingar”.
•	 Stoppa inflyttning av invandrare! Det är fullt! Vi måste få 

”tillbaka” vår stad!
•	 Bli världsbäst på lyckad ”integration” - satsa på att få minst 

20% av inv. engagerade i språkrör. Tycker att det verkar finnas 
ganska bra redan och det är ett stort plus för Flen! 

•	 Stopp på invandring! Flens kommun måste ta hand om de som 
fanns från början! Vi är många som kommer att flytta härifrån! 
Allt som skapas nu är för invandrarna.

•	 Att alla som vill ska få komma ut varje dag som bor på särskilt 
boende. Inte enbart förståndshandikappade.

•	 I Flens kommun kommer inga svenskar att finna kvar. Alla 
medel satsas på dessa så kallade nysvenskar som tar alla 
resurser från den svenska befolkningen. 

Landsbygden
•	 Jag tror att Flen kan kika lite på utvecklingen i Stockholms 

lantliga närområden, som Grödinge, Gnesta, Järna med mera. 
Många yngre flyttar ut från stan på landet, typ lite nya gröna 
vågen. Många utflyttare är akademiker som siktar på att rota 
sig någonstans - och jag tror att Flen kan ha goda chanser att 
fånga upp dessa grupper. Bättre kommunikationer med bussar 
till landsbygden. Mer satsning på landsbygden, till exempel 
utemiljön för både barn och vuxna, äldreboenden.

•	 Fiber på landsbygden.
•	 Utveckla fiber även till landsbygd.

•	 Se till att vi ute på landsbygden får tillgång till bredband 
per fiber ASAP!

•	 Satsa mer på landsbygden. Kör ut tätortens barn till 
skolorna på landsbygden så kanske en del nysvenska kommer 
att etablera sig även i våra små tätorter.

•	 Fiber och kommunikation till och från landsbygd.
•	 Satsa stort på småorterna. Folk vill bo där. Ökad inflyttning 

ger också ökat företagande. Förenkla byggprocesser. Se till 
att länsstyrelsen tar bort 300m gränsen.

•	 I andra kommuner som Eskilstuna och Strängnäs, där jag 
själv arbetar i kommunen, satsar man mycket på de orter 
som ligger utanför huvudorten. Då syftar jag på bostäder 
framför allt. Flens kommun måste locka fler människor till 
kommunen och satsa på Sparreholm och Hälleforsnäs. Se 
till att kommunikationer till Stockholm hela tiden utökas. 
Kanske skulle ett mål vara att få pendeltågen att gå till 
Flen/Katrineholm och stanna i Sparreholm m.m.

•	 Vi åker aldrig till Flen då vi anser Flen trist och fult, har 
inget att erbjuda. Upplever starkt att vi som bor på landet 
inte kan ta del av kommunens utbud om vi inte har egen 
bil. Vi saknar kommunikation, bredband och diverse service, 
skolskjuts. Har bott 20 år i Dunker och nu 2 år i Malmby-
Lundby. Vi förutsätts klara allt själva och behöver bilar x 
4.500 mil/år. Sverige är större än storstan! Flens kommun 
har stora avstånd men avsaknad av buss på landet. Vi som 
bor på landet måste själva finansiera det som stadsbor tar 
för givet. Saknas samlingsplats för ungdomar i övre tonåren.

•	 Möjliggör för folk att bo bra i HELA Flens kommun.
•	 Bygg inga vindkraftverk kring sjön Dunkern! Det kommer 

få fruktansvärda konsekvenser på både djurlivet och 
boendesituationen. Det är idag en fantastisk unik naturskön 
tyst miljö med massor med fågelarter mm som inte kommer 
finnas kvar om byggplanerna blir av! Hela syftet med köpet 
av fritidshus i detta område är lugn och ro nära naturen så 
ev vindkraftverk skulle få värdet på fastigheter i området att 
störtdyka och vi skulle köpa fritidshus någon annan plats.
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•	 Tänk på kommande generationer, Sörmlands fantastiska 
djur och fågelliv och vanliga människors satsningar på sina 
sommarhus och permanentbostäder.

Naturen
•	 Ta vara på naturen, med alla fina leder.
•	 Tillgänglighet till naturen, till exempel rullstolsramper. 
•	 Trädplanen måste följas, om träd tas bort skall nya 

planteras, till exempel Järnvägsgatan, bakom stadshuset, 
Landsvägsgatan vid skolan. 

•	 Parken bakom stadshuset måste skötas bättre sommartid, 
och fontänen måste fungera, i somras såg det ut som om 
troll skötte området. 

•	 Många vill att det ska röjas vid ån från slyn. Kommunen är 
på tok för ful med så mycket sly och träd överallt. Mysiga 
gångbanor saknas verkligen!!!!

•	 Utveckla Flensån, titta på ex. Arboga. 
•	 Värna om framtiden för våra djur och växter. Hålla 

Sörmlandsleden i fortsatt gott skick. Vi har otrolig flora som 
bör räddas kvar.

•	 Jag anser att det viktigaste för kommunen är att bevara, 
den ännu orörda, naturen runt om i kommunen. 

•	 Undvik storskaliga industriparker, både där folk bor och i 
orörd eller relativt orörd natur. Den naturen är unik, kan 
inte ersättas om den en gång förstörs. Den är ett stort plus 
för dem som bor i kommunen och likaså för turistnäringen, 
gör kommunen attraktiv. Den är också något vår generation 
har att förvalta för kommande generationer. Låt inte 
politiska trender i Stockholm bestämma hur landsbygden 
skall se ut och bete sig, nu eller i framtiden.

•	 Bevara naturen! 
•	 Att bibehålla naturen så mycket som möjligt, eftersom det 

är vad folk kommer att behöva extra mycket av i framtiden, 
eftersom liver blir mer komplicerat.

•	 Det är viktigt fundera på vad som görs med skog, 
strövområden och leder vid nybyggnationer och 

exploatering. Mycket går att fortsätta utveckla efter 
samhällen, inte bygga nytt i skog o natur. Viktigt ta hand om 
sjöar och arbeta aktivt med de allt smalare bäckar och floder.

•	 Flens kommun bör lansera sin vackra natur utanför 
centralorten för att locka folk att bosätta sig permanent. 
Det är också viktigt med småskalig skola eftersom det lockar 
barnfamiljer från större städer att bosätta sig i kommunen.

•	 Sluta fokusera på Flens tätort! Utan småorterna och 
landsbygden kommer kommunen utarmas!

Näringsliv och arbetsmarknad
•	 Underlätta för företag från S-holm att etablera sig i 

kommunen. 
•	 Uppmuntra företagsamhet. 
•	 Ni borde fokusera på att få företag och näringsliv att stanna i 

kommunen.
•	 Samarbete med exempelvis GB att på sommaren ha Glasskafé 

som ungdomar får träna företagande. 
•	 Affärer i centrum. Arbeta för hållbarhet för företagande samt 

butiker. Realistiska förutsättningar för att lyckas, ex. hyror. 
•	 Jaga hit företag. Locka med gratis hyra!
•	 Att om kommunen ska gå runt så vore det bra att fixa fler jobb 

eller sluta ta in en massa folk.
•	 Fler arbetstillfällen - och pendlingsmöjlighet. 
•	 Bättre förutsättningar behövs för affärer och företag. Om fler 

kan få arbete i kommunen så kan vi sänka vår höga skattesats.  
Blir den högre skulle jag kunna tänka mig att flytta till en 
kommun med lägre skattesats.

•	 Sluta fokusera så ensidigt på centralorten. Se Flens kommun 
som en del av Mälardalen med Stockholm som den största 
styrkan. Upphör omedelbart med samarbetet med Katrineholm 
och Vingåker! Orientera istället kommunen mot Stockholm och 
de kommuner som ligger i riktning mot Stockholm. Arbetena 
behöver inte finnas i kommunen, istället bör man fokusera 
på att underlätta arbetspendlingen samt bygga ut bredband i 
hela kommunen. 
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•	 För att vi ska kunna fortsätta att driva vårt företag här krävs 
att vi också bor här vilket är en omöjlighet om vindkraften blir 
verklighet.

•	 Jag anser att det viktigaste för kommunen är att bevara, 
den ännu orörda, naturen runt om i kommunen. Samtidigt är 
det viktigt att skapa arbetstillfällen för att flera människor 
skall kunna bo och arbeta inom kommunen. Dessa ev. 
nyetableringar bör dock skapas inom redan exploaterade 
områden, ex vis inom Flens tätort eller andra mindre tätorter 
inom kommunen.

•	 Värna det unika och slå mynt av detta. Skapar arbetstillfällen 
och pengar till kommunen. Turismen är vår största enskilda 
näringsgren i omsättning och 170.000 årliga arbetstillfällen.

•	 Stötta småföretaggandet 

Ortsutveckling
•	 Tätare samarbete mellan kommunens orter. 
•	 Anställda - både politiker, chefer och övrig personal - måste 

besöka de olika orterna i kommunen för att få en riktig insikt 
i hur invånare bor, tycker och vill göra. I dag finns det många 
chefer som bor utanför kommunen men de måste veta de olika 
orternas behov och särart. 

•	 (Hälleforsnäs) Jag tycker det är viktigt att ha ortutvecklingen 
igång samt öppna för möjligheter för Bruket. Varför inte något 
hotell/vandrarhem för turismen som kommunen vill satsa på.

•	 (Hälleforsnäs) Kommunen måste uppfylla tidigare fattade 
beslut. Sätta upp minnestavla på bruket om Abine Noij, 
brukets ägare, bilder på 1:a hyttan och olika ugnar. Rusta upp 
Celsings allé med nya träd enligt lag. Sätta upp fler konstverk 
på Tjärtippkullen, Abine Noijspark, Ev. gjutkänkar. 

•	 (Hälleforsnäs) Försöka få något bensinbolag att sätta upp en 
obemannad bensinpunp på Bruksområdet. Det måste komma 
upp en ortstavla på infarten till H-näs från Flenhållet. Skylt 
finns, gör något åt det omgående, nu när det förhoppningsvis 
blir fler besökare till orten genom satsningen på Bruket. 

Viktigt med info vid infarter till orter!!! När Lager 157 
öppnade var skyltningen dit under all kritik. Som en som 
promenerar var dag, så var det ständigt fråga om var det 
låg!! Dåligt!!

•	 (Hälleforsnäs) Som PRO-Hälleforsnäs skrivit till 
Socialnämnden och kommunstyrelsen vill vi att den i dag 
tomma Alsingeskolan byggs om till äldreboenden. Stor tomt, 
bra parkeringsmöjligheter för besökande och personal. Affär 
bredvid, hållplats, nära naturtomt = samhället fortsätter att 
vara levande. 

•	 (Flen) Göra Flens tätort mer tillgänglig/attraktivare. 
•	 (Flen) Låt det vara en liten mysig ”stad” med enkla små 

affärer som någon har råd att hyra. Vilja vara ”stor” med 
centrum känns fel.

•	 (Flen) Jobba på att GB bli en tillgång i centrum istället 
för en ful-låda. Gör ”gångfartsområdet” till ett riktigt 
gångfartsområde. Ps. Flen är bäst!

•	 (Flen) Bygg om hela miljön kring ICA/Konsum och 
bibliotekstorget. Den är rent bedrövligt deprimerande och 
rörig. Gör en fin park istället för all betong och asfalt. 
Dra bilgenomfarten en annan väg. Annars blir det en 
avflyttningsstad och segregerad. Den som kan flyttar, tyvärr. 
Börja med ett fungerande torg med blommor, mysigt café, 
småaffärer, fontän i mitten och atmosfär. Parkeringen utan 
för Coop till exempel.

•	 (Flen) Att det skall bli bättre förutsättningar i Skjortan, då 
det står möbler i vägen när folk skall köpa och att det inte 
alltid är städat innan. Det skall vara sopat och golvmoppat 
innan träningsdags. Bättre förrådsmöjligheter där också. 
Jämnare och bättre musik i högtalaranläggning.

•	 (Flen) Flens tätort skulle behöva fler attraktiva 
boendemiljöer, till exempel bostadsrätter och radhus.

•	 (Flen) Det är på tiden att en fin liten badstrand skapas vid 
Gårdssjön i flen när hela Salsta blivit så fint med många 
sittplatser. Ta inte bort båtbryggorna bara.
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•	 (Flen) Jag saknar en gångbana från järnvägsövergången 
(Variagatan) till Skjortan. Speciellt på vintern när det 
är mycket halt i den lilla backen ner. Saknar också ett 
övergångsställe till Skjortan. Mer askkopper i Flen, skräpigt 
med alla cigarettfimpar!!

•	 Det behövs en gångväg mellan Flens by och Brogetorp. Det 
skulle knyta ihop kommunen på ett annat sätt och främja 
kontakt mellan boende.

•	 (Flen) Koppla ihop våra 4 centrala områden: Flens by/Bjuren 
- Brogetorp - Orrö/Nybble - Salsta. Idag måste man via 
centrum - midjan. Tidigare började man röja för cykel och 
gångväg mellan Flens by och Brogetorp. Vad hände?

•	 (Flen) Det behövs fler parkbänkar där folk promenerar. 
Även personer med sämre ork kan ge sig ut på promenader 
när man vet att man kan vila sig på vägen. Trottoaren på 
Januarivägen behöver förlängas. Det är märkligt att den 
upphör där den bäst behövs. Det är många gående till 
och från Brogetorps förskola; med barnvagnar och gående 
småbarn. Det är trist att se allt som är tippat på vägen till 
Nallestugan. Uppröjning och en förbudsskylt skulle sitta bra.

•	 (Flen) Bygga om centrum, är varken för bilister eller gående. 
Mer aktiviteter i Sveaparken som till exempel bakluckeloppis 
samt musikevent.

•	 (Flen) Jag tycker kommunen gör ett fantastiskt arbete 
med att snygga upp. Järnvägshotellet, Bolmängen, 
elljusspåret, Nybble mm. Fortsatta möjligheter finns med: 
Järnvägsstationen (Saluhall?), Götgatan, Flensån, Gamla 
OKQ8-macken i centrum, Promenaden efter Gårdsjön

•	 (Flen) Jag bor på Brogetorp och vistas relativt ofta i 
skogen mot Taljasjön, speciellt sommartid, men även under 
andra årstider. Jag skulle önska att den tärortsnära skogen 
skyddades genom naturreservatsbildning eller med speciella 
skötselföreskrifter, tex att uttag av träd endast får ske 
genom blädning och skonsamt uttag (tex häst). 

•	 (Sparreholm) Eftersom vi har tung trafik i Sparreholm och 

jag har sett bl.a. långtradare åka igenom byn i väldig fart, 
borde ni ordna med farthinder såsom ”guppar” + fartkontroller. 
Dessutom borde ni dra cykelvägar längs allfartsvägarna ut ur 
Sparreholm, och då menar jag flera kilometer (inte bara mot 
Gnesta t badet). Det är en skrämmande upplevelse att cykla 
t kyrkan o jaktstugereservatet exempelvis. Dessutom, i en så 
här stor by måste det finnas en skola (hur ska annars unga 
familjer vilja flytta hit ?!?!

•	 (Sparreholm) När man börja med ortsutveckling i Sparreholm 
för att locka barnfamiljer, då ska man inte ens tänka tanken 
att lägga ner skolan det är så jävla dumt från politikerna så 
man tror inte att det är sant. Sen innan man ens börjar gräva 
för bostäder i kvarteret Kapellet måste man ju städa upp vid 
gamla järnvägsstationen. Vem fan vill bo jämte en soptipp, 
skrotgård och så vidare få en städning uppfräschning vid 
macken pizzan. Skolan sjukvård pensionärer. Men när man 
pratar pengar till flyktingar verkar det finnas hur mycket som 
helst.

•	 (Sparreholm) Camping i Sparreholm (Båven). Promenad 
vänligare Sparreholm. Trottoar behövs genomfart 
Nyköpingsvägen 50-sträcka vid busshållplats.

•	 (Sparreholm) Börja bygga alternativ i Sparreholm. Värna 
småorterna som är mycket mera attraktiva än Flens tätort.

•	 (Skebokvarn) Flytta lekplatsen i närheten av bådhamnen med 
grill. Gångbana från café till Åkeriet (alltså mot Flen). Buss 
som går ex en gång i veckan fram och tillbaka för att handla 
och göra ärenden.

•	 (Skebokvarn) Genomfarten Skebokvarn behöver ”snyggas” upp! 
Upp med kanotskyltarna! Snygga till, laga staketet vid lilla 
båthamnen.

•	 (Skebokvarn) Gångbanor och cykelväg genom byn. Båthamnen 
måste rustas upp med Parken. Lekplatsen flyttas till lämpligt 
område. Staket mot järnvägen. Allt detta bör åtgärdas om 
medborgarna skall trivas och må bra i Byn. Önskemål.
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Rekreation och fritidsintressen
•	 Skolorna och fritidsverksamhet i flen är katastrof!! Dåligt 

underhåll, bedrövliga lokaler (Nybble) för många barn på liten 
yta! Badhuset är ockuperat av unga flyktingkillar! Mina döttrar 
vågar inte vara och bada längre. Detta måste ändras!!

•	 Stärka föreningslivet genom riktade insatser i skolan och 
introduktion för invandrare. Idrottspolitiska program. 
Hälsoprogram för barn/ungdomar/pensionärer.

•	 Inomhushall för hundträning. Toalett och avlopp på Flens 
brukshundsklubb.

•	 Flera hundlatriner i centralorter, särskilt på Sveavägen och 
Sörmlandsgatan. Utegym likadana som det som finns framför 
Stadshuset t Gymnasiet o till Grundskolan PWC.

•	 Varför inte göra en skateboard-bana på gropen efter gjuteriet. 
Något för våra ungdomar.

•	 Fixa gym i Hälleforsnäs.
•	 Fiskevatten och vattendrag för allmänhetens fiske skulle 

behöva tydliggöras och synliggöras. Fortsätt att ta tillvara i 
fastigheter som Skjortan och Bruket. 

•	 Möjligheter till fiske i de sjöar som tillhör kommunen. 
•	 Jag tycker att det utegymmet som står på torget är väldigt 

bra. Men jag önskar att denna möjlighet även skulle finnas 
i anknytning till Hammarvallen/elljusspåret. Det skulle 
främja kommunens invånare på många sätt. Exempelvis 
kan allmänheten nyttja detta men även skolan och 
idrottsföreningar. 

•	 Varje år är lokalpressen har artiklar om badplatserna utmärker 
sig Orresta ö-badet, genom att det är den enda badplatsen där 
det inte finns ens den enklaste omklädningshytt!

•	 Gång- och cykelväg runt sjön Bjuren. Fågeltorn vid Lida 
våtmark. Bättre upplysningar om Naturreservaten i kommunen.

•	 Ny multisporthall, nytt badhus med rutchkanor. Hundpark. Nya 
omklädningshytter till Orrestabadet så man kan byta om finns 
inte i dag.

•	 Slopa avgifter på samlingslokaler för föreningar. Föreningar 
gör bygderna levande genom ideellt arbete. 

•	 Flytta utegymmet från torget till den asfalterade ytan 
nedanför motionsspåret ovanför Hammarvallen. Bra för 
motionärer och skolor/föreningar! 

•	 Det behövs fler parkbänkar där folk promenerar. Även 
personer med sämre ork kan ge sig ut på promenader när 
man vet att man kan vila sig på vägen. Trottoaren på 
Januarivägen behöver förlängas. Det är märkligt att den 
upphör där den bäst behövs. Det är många gående till 
och från Brogetorps förskola; med barnvagnar och gående 
småbarn. Det är trist att se allt som är tippat på vägen till 
Nallestugan. Uppröjning och en förbudsskylt skulle sitta bra.

•	 Många vill att det ska röjas vid ån från slyn. Kommunen är 
på tok för ful med så mycket sly och träd överallt. Mysiga 
gångbanor saknas verkligen!!!!

•	 Fler olika barnaktiviteter, tex konståkning, balett, keramik, 
fik, bio.

•	 Jag är mycket ute och motionerar, älskar att cykla 
på sommaren. Det är mycket dåligt att det inte finns 
cykelbanor från Flen och ut till andra orter. Det borde 
byggas cykelbana till Mellösa och Malmköping så att man 
kommer ut på landsbygden. Vi reser mycket i Sverige o ser 
att många kommuner har cykelbanor ut ur centrum o till 
andra kringliggande orter. Det behövs i Flen!

•	 Att ha en i alla avseenden fungerande infrastruktur samt att 
värna natur och fritidsområden

•	 Det är viktigt att de satsar på idrotten eftersom idrotten kan 
rädda många ungdomar ifrån andra saker. Ungdomar hamnar 
fel i samhället och med idrott så kan de ha någonting att 
kämpa för. Ha mer turneringar, öppna nya klubbar och 
utvecklas vidare. Det hjälper även de nyanlända att lära 
känna samhället och komma in i det nya samhället genom 
att umgås med svenskar och praktisera språket.
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Skolan
•	 Att lägga vikt på utbildning är viktigt.
•	 Vi ska ha en bra grundskola i alla orter. 
•	 Bra landsortsskolor som lockar till inflyttning av 

barnfamiljer.
•	 Satsa på småskolorna - barnen är vår framtid!!! Ingen 

prestige i skolprojektet, tack!!
•	 Förskola på landsbygden för barnfamiljer
•	 Fortsätta att arbeta för en bättre skola. 
•	 Skolan ska bli mycket bra för att elever ska prata svenska 

och duktig också. 
•	 (Nya Pv är trevligt att ni satsar.) Men 

hållbarheten är katastrofal med glasväggar på 
då koncentrationssvårigheterna för chefer/samt 
funktionshinder.

•	 Jobba med skola och förskola. 
•	 Bättre skolor - i dag åker barnen flera mil till skolor i annan 

ort i grundskolan. 
•	 Börja tänka i långa loppet. Varför flytta 7-9 till Flen. 

Ungdomar bör röra sig på fritiden. Ej åka buss. Dåligt för 
miljön. Slopa gymnasiet. Inget har fungerat de senaste 
3 åren där. Behåll små dagis där de är. Skall ej flytta till 
Celsinge/Vinkeln. Barnen kan ej sova ute där bl.a. Parkering 
vid Celsinge behövs till sporthall.

•	 Kommunens enskilt viktigaste uppgiften är att se till att 
vi får en bra och konkurrenskraftig skola, F-åk 3. Det har 
varit 25 års kräftgång och oförmåga att skapa en bra skola 
i kommunen. Så länge den uppgiften inte löses, spelar de 
andra frågorna ingen större roll.

•	 Det behövs dessutom förskola och skola (f-9) på flera orter 
i kommunen. Man flyttar inte till Flens kommun om det inte 
finns skola (F-9) på hyfsat nära håll. 

•	 Att inte lägga ned skolor på mindre orter det dödar hela 
orten på sikt även centralorten

•	 Flens kommun bör lansera sin vackra natur utanför 
centralorten för att locka folk att bosätta sig permanent. 

Det är också viktigt med småskalig skola eftersom det lockar 
barnfamiljer från större städer att bosätta sig i kommunen. 

Transport och infrastruktur
•	 Säkra cykelvägar.
•	 Cykelbanor mellan orterna i Flens kommun.
•	 Satsa på cykelvägar.
•	 Det behövs cykelbanor 1) H-näs-Mellösa-Flen 2) Sparreholm-

Malmköping-Flen
•	 Utbyggnad av gång- och cykelvägar. Fler tågstopp.
•	 Viktigt med bra kommunikationer, tåg, bus osv. 
•	 Jag tycker kommunen borde förhandla med SJ så att vi får 

fler tågförbindelser mellan Flen och Stockholm på kvällstid på 
helger, särskilt lördagkvällar. Vi behöver gång- och cykelvägar 
längs med väg 57, och många andra ställen.

•	 Satsa på kollektivtrafiken med tanke på miljön! Vi behöver bra 
bussförbindelser mellan Malmköping och Flen samt vidare till 
andra orter. Ge gratis busskort till barn och pensionärer - det 
är ju vi på landsbygden som alltid tar bilen… - ge oss rimliga 
alternativ. Och ge skolbarn som väljer skola skolskjuts!! 

•	 Knyta ihop kommunens orter bättre. 
•	 Varför den målade linjen på Drottninggatan som skiljer 

cykeltrafik från gångtrafik i det närmaste bortraderad? 
Olycksrisk särskilt då många skolungdomar går i klunga 
till skolan över båda delarna, mer eller mindre omedvetna 
om risken för olycka. Är det medvetet eller bara bristande 
underhåll? (Skyltarna är kvar).

•	 Bättre kommunikationer mellan kommundelarna. 
•	 Investera i saker som märks i vardagen. Ex C-C-vägar 

(cykelvägar?), olika mötesplatser. Kommunikationer - 
Infrastruktur.

•	 Bättre allmänna kommunikationer som passar till tågtiderna. 
Cykelbanor. 

•	 Bättre tågförbindelser spec. kvälltid från Stockholm.
•	 Det är viktigt att bussar har förbindelse med tåg på mornar 

och sen eftermiddag till Stockholm. Det går inte att pendla till 
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universitetet. Med man vill till Stockholm på en lördag och gå 
på bio och restaurang, så finns det inga tåg som går till Flen 
på kvällen. Behövligt - man får ta bil och inte dricka vin.

•	 Kommunikationen med Stockholm är inte så bra och skulle 
behöva förbättras för att ha tillgång till kulturutbudet där

•	 Sen skulle det vara bra om tågtrafiken till Stockholm skulle bli 
bättre helgtid.

•	 Amalgamet håller på att ramla ur käften när man åker över 
alla väghinder på Landsvägsgatan.

•	 Bättre kommunikationer bl.a. Malmköping-Flen. 
•	 Att vi skulle kunna ha en billig eller gratis kollektivtrafik, 

helst ihopbyggd med länet eller landet (Ockelbomodellen)
•	 Verka för samordning pendeltåg, mer ”trafik i Sörmland” som 

inte tar hänsyn till tågförseningar på till exempel 1-5 minuter. 
•	 Det behövs fler tåg som stannar i Flen. Fler avgångar över lag. 

Jobbar man helg kan man inte pendla från Katrineholm t.ex. 
pendlare från Eskilstuna tar ofta bilen. Jag skröt om närheten 
till Stockholm när jag flyttade hit 2015. Men det går ju inte 
att åka Sthlm-Flen på kvällar (lite senare). Fler tåg så att man 
kan leva utan bil!

•	 Cykelbana eller gångväg, åtminstone till och med Ekudden 
(Mellösaverken). Vore ju bra för våra kära nyanlända när dom 
är ute och går till Flen, på fel sida av vägen, i vanlig ordning. 
De nyanlända borde ju få information om vilken sida av vägen 
de skall gå på åtminstone, tycker man.

•	 Gör om genomfarten (Norra Kungsgatan) att öka 
framkomlighet och trafiksäkerhet.

•	 Fixa å-promenaden. Gratis buss inom kommunen. Cykelbanor 
utanför staden till Malmköping, Mellösa, Hälleforsnäs. 

•	 Vi behöver fungerande skolskjuts och säkra cykel- och 
gångvägar.

•	 Satsa på gratis kollektivtrafik som betalas över skattesedeln. 
•	 Vill ha cykelväg Flen-Sparreholm. Inhägnad hundgård - lek. 

Bättre tåg till Stockholm. Vill åka mera buss - men den är 
opålitlig och tider ändras hela tiden.

•	 Cykelbana mellan Skebokvarn och Flen.

•	 Att det ska gå fler bussar ner i Sparreholm för eleverna som 
går från busstationen vid Åsen ser sig ej för och kan bli 
påkörda.

•	 Kommunikationer är mycket viktiga för Flens kommun. 
Tågtider och bussar måste koordineras bättre i tidtabellen. 

•	 Jag trivs i kommunen, men att kunna ta mig med buss till 
jobbet i Strängnäs, utan flera timmars restid över Eskilstuna 
vore önskvärt!

•	 Fiber - ordna centralt! 
•	 Cykelvägar utanför tätort. 
•	 Vad blev det av löftena om bussförbindelse till 

Slottsängen??? Det behövs ”korttidsplatser” även i Flen, 
inte bara på Heden i Malmköping. Det blir väldigt dyrt att 
åka till M-köp för att besöka om man vill göra det ofta. Och 
på helgerna är det bedrövligt dåligt med busstider.

•	 Bättre tågförbindelser med Stockholm helger. 
•	 Att buss 700 kunde åka in till vårdcentralen. Flen-Orrögatan 

5ggr/dag. Då visste vi att det fanns lokal-buss Orrö-
centrum-järnvägsstationen. Om jag kommer sent på kvällen 
med buss eller tåg så åker jag taxi till Orrö-området.

•	 Bredband även för oss som bor utanför tätort. Stabilare tåg 
- kommunikationer.

•	 Bredband via fiber
•	 Om man kunde få en tågtrafiken till Stockholm. Och 

Norrköping att gå snabbare, oftare och alltid i tid kan vi 
konkurrera med Sthlms förorter. 

•	 Att ha en i alla avseenden fungerande infrastruktur samt att 
värna natur och fritidsområden

•	 Bättre kommunikationer för att få fler invånare
•	 Bygg ordentliga cykelbanor mellan kommunens samhällen. 

Bra för miljö, folkhälsa. Chans för Flen att bli en 
föregångskommun i Sörmland och öka cykelpendlingen!!!

•	 Stötta även SJ-tåg och SL pendeltåg. Sluta med fjanteriet 
”Sörmlands hjärta”. Är ju patetiskt! Lägg pengar på något 
bättre tex bredband. 
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Trygghet och sociala frågor
•	 Satsa på att anställa tre trygghetsvärdar som nattvandrar 

på fre-lör. Då omöjliggör ni elaka medborgargarden på ett 
progressivt och människovänligt vis - Flen, kommunen som 
tar hand om sina medborgare och skapar det trygga, öppna 
samhället för alla.

•	 Jag tycker att belysning på Malmköpings gator är mycket 
dålig kvällstid. Orange ljus. Jag kan inte till exempel 
lämna vittnesuppgift hur en person är klädd om det skulle 
behövas. Syns inte från andra sidan gata osv. Känns otryggt! 
Försök igen att få bort vattensamling vid Kungsgatan och 
bankomaten.

•	 En viktig fråga som kommunen nu utreder är en framtida 
Familjecentral. Jag vill gärna vara delaktig i det arbetet. Har 
en del att bidra med, tror jag.

•	 Bättre med färdtjänstens? taxor. Brukar vara fördelad eller 
inte känna ?.

•	 Att när tiden kommer för vård och äldreboende få bo på 
sin egen ort och inte fara runt i kommunen och känna sig 
främmande.

•	 För varje kommun är BARNEN viktigast - sedan kommer de 
äldre. Graden av humanitet - omsorg - långsiktighet är då 
lätt att avläsa.

•	 Vistas helst inte utomhus efter mörkrets inbrott. Känns inte 
helt tryggt. Speciellt inte på/vid järnvägsstationen!! 

•	 Fler poliser och vandrare på stan kvällstid. 
•	 Badhuset är ockuperat av unga flyktingkillar! Mina döttrar 

vågar inte vara och bada längre. Detta måste ändras!!
•	 Dagliga tillbud till olyckor mellan Nytorp och Flens centrum 

(i höjd med ”Läkarvillan”)
•	 Jag vill känna mig trygg när jag vistas i Flen. Bygga om 

centrum, är varken för bilister eller gående. Mer aktiviteter 
i Sveaparken som till exempel bakluckeloppis samt 
musikevent.

•	 För trivsel tycker jag det är viktigt att allmänna ytor är 
rena och fina, att ogräs rensas bort och att det finns 

tillräckligt med papperskorgar och att sträcken i vägarna och 
på parkeringarna är uppmålade ordentligt. Tycker också det 
är viktigt med gatubelysning både att den fungerar och är 
”tillräcklig” framförallt under vinterhalvåret (när det är så 
mycket dagsljus) upplevs vissa delar i Flens tätort inte spm 
upplysta eller tillräckligt upplysta, kan också bidra till att 
kommunen känns lite tryggare.

•	 Jag tycker att kommunen både bli en säkrare plats. om jag 
går ut på kvällen brukar jag känna mig otrygg eftersom i Flens 
finns mycket droger och alkoholister.

Turism
•	 Satsa på turism. 
•	 Fortsätt satsa på turism.
•	 Att vi värnar om vår opåverkade natrur och gör den 

turistvänlig. Tyst natur upplevs som en unik miljö av Européer 
från Tyskland, England, Frankrike och Italien. Eko- och 
naturturism ökar lavinartat och vi borde underlätta den med 
tanke på arbetstillfällen.

Vindkraft
•	 Inga vindkraftverk i Skogsbygd - ingen ekonomi, förstör 

naturvärden!
•	 Och tillåt för allt i världen inte storskalig vindkraft i 

kommunen!!
•	 Att stoppa den tänkta vindkraftparken på gränsen mellan 

Gnesta och Dunker/Flen. Den kommer att totalt utarma 
bygden och leda till att folk flyttar samt att minst 100 
arbetstillfällen försvinner vilket ger minskat skatteunderlag 
till centralorten Flen det medför istället en kostnad. Det är ett 
unikt område som just nu ger arbete åt många i turistnäringen 
utlänska turister kommer i mängder för att få uppleva 
tystnaden och slippa alla blinkande ljus. Vi har själva haft900 
gästnätter på sommaren de flest har varit från Tyskland men 
även från USA.

•	 Om kommunen planerar för vindkraft ska den veta att om 
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vindkraftsbolagens går i konkurs. (Vilket har hänt en hel 
del på sistone) så är i första hand markägarens skyldig att 
återställa naturen som den var innan vindkraftsetableringen. 
Om markägaren inte har råd så är det kommunens ansvar. 
Vindkraftsbolagen står i regel för en återställningskostnad per 
verk för 700.00 kr den verkliga kostnaden ligger på mellan 
2 och 3 miljoner. Vid en konkurs kan det bli en ordentlig 
ekonomisk smäll för övriga inblandade. Kommungubbar: låt er 
inte luras av vindkraftsbolagens friserade kalkyler.

•	 För att vi ska kunna fortsätta att driva vårt företag här krävs 
att vi också bor här vilket är en omöjlighet om vindkraften blir 
verklighet.

•	 Bygg inga vindkraftverk kring sjön Dunkern! Det kommer 
få fruktansvärda konsekvenser på både djurlivet och 
boendesituationen. Det är idag en fantastisk unik naturskön 
tyst miljö med massor med fågelarter mm som inte kommer 
finnas kvar om byggplanerna blir av! Hela syftet med köpet 
av fritidshus i detta område är lugn och ro nära naturen så 
ev vindkraftverk skulle få värdet på fastigheter i området att 
störtdyka och vi skulle köpa fritidshus någon annan plats.

•	 STOPPA exploateringen av naturen för vindkraftverken.
•	 Säg nej till vindkraft i naturen. Vindkraftverk kan ställas nära 

en väg där ljudet ändå är förstört.
•	 Absolut ingen vindkraftsetablering i orörd natur som förstör 

hela kommunens naturvärden.
•	 Utbyggnad av vindkraft vid Dunker är jag motståndage till 

mest för att det är synnerligen tveksamt med lönsamhet för 
vindkraft över huvud taget. Kommer även att förstöra bygden 
runtomkring.

•	 inga vindkraftverk
•	 Bor i ett naturområde Ånhammar /Dunker där vindkraft 

definitivt inte hör hemma.
•	 Mycket viktigt att stoppa storskaliga vindkraftparker som 

förstör naturen för de flesta, och endast ger ekonomisk 
vinning för några få. Utnyttja kommunens vetorätt!

•	 Motståndet mot etablering av 200 m höga vindkraftverk.

•	 Storskalig vindkraft skulle förstöra stora naturvärden som 
man inte får tillbaka när ingreppen en gång gjorts.

•	 Risken att Eolus vill anlägga storskalig vindkraft runt 
sjön Dunker, i strid mot sunt förnuft och samhälls- och 
företagsekonomi.

•	 Planer på att exploatera vindkraftverk i skogen vilket gör att 
dom måste vara höga för att få någon vind alls verkar helt 
idiotiskt. 
Det är även helt korkat att förstöra områden med dessa 
exploateringar eftersom de flesta som flyttar till kommunen 
gör det för att naturen är så pass oexploaterad och finns i 
sin närhet, tar man bort detta så kommer inte flen vara så 
attraktivt i framtiden och invånarantalet kommer att minska 
drastiskt.

•	 Oro för vindkraftsplaner nära Sörmlandsleden.
•	 Bevara naturen! Låt den inte störas av vindkraftverk med 

åtföljande ingrepp av tillfartsvägar, ljud störningar etc
•	 Absolut inte vindkraft i den storskaliga omfattningen som 

diskuteras nu!!!! Jag väljer hus på landsbygden för att få 
lugn och ro.

•	 Bannlys vindkraft i kommunen! 
•	 Vindkraftverk ska inte byggas.
•	 Att fullfölja den planerade utbyggnaden av 

vindkraftsindustrin i de fantastiska naturområden vid 
Dunkern, som det finns planer på, är förkastligt. 

•	 Vindkraftpark skulle förstöra förutsättningarna för oss att bo 
i kommunen och vi skulle behöva flytta.

•	 Bevara naturen, ingen vindkraft.
•	 Mycket viktigt att kommunen utnyttjar sin vetorätt och 

stoppar vindkraftsatsningen i Dunker som förstör orörda 
naturområden om den skulle tillåtas, och lägga ”en våt 
filt” över all inflyttning och investering i denna del av 
kommunen.

•	 Man måste sätta stopp för den planerade vindkraftsparken.
•	 Nej till vindkraft men ja till solceller
•	 Man bör inse att när man talar om satsning på turism och 
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samtidigt om att tillåta byggande av storskalig vindkraft så 
skjuter man sig i foten. Det är obegripligt och skrämmande 
att politikerna i Flen inte ser sambanden.

•	 Det vore en total katastrof om Kommun låter Eolus få till 
stånd sin Vindkraftspark vid sjön Dunkern. Natur, miljö, djur 
och fågelliv, Sörmlandsled, som kommer bli total förstört. 
Man kan här ifrågasätta det miljövänliga i Vindkraften?? 
På bekostnad av vad?? Vad lämnar vi efter oss till nästa 
generation?? 
En mycket viktig del i kommun för rekreation och naturliv 
för dess invånare. Inte minst för turismen, som borde 
inbringa stora intäkter till kommun och näringen. Detta är 
orsaken till att vi avvaktar beslut om permanent boende. 
Helt otänkbart att leva vid sidan av en Vindkraftspark, 18 
stycken a 200 m höga!! med dess negativa påverkan på 
människor, djur, natur och miljö. Den rikedom vi besitter vid 
sjön Dunkern. Här pratar vi inte om småskalig vindkraft utan 
STORSKAlIG, vilket har en helt annan innebörd.

Övrigt
•	 BRA INITIATIV TILL ENKÄTEN!
•	 Magert frågeformulär. 
•	 Kan inte komma på något.
•	 Jag är viktigt att kommunen får may yate viktigt.
•	 Tack så mycket kommun. Flen Bäst. Sverige är bäst. Tack så 

mycket för allt.
•	 Flen mycket bra alla Sverige? Öj öj öj. Klarar skolan bra.
•	 Jag tycker om kommunen Flen. Därför det finns fritids. 

Flens kommun väder mycket fin. Flens kommun har snälla 
personer.

•	 Flen kommun, Sörmland hjärta mycket bra kommun.
•	 Jag tycker att Flen ska bli bra, skolan ska bli mycket bra för 

att elever ska prata svenska och duktig också.
•	 Bra plats att bo i! Vacker natur. Fina, goa människor. Vi 

hälsar på varandra.
•	 Fixa en hemsida som har rätt info och som det går att hitta 

på. Vill man fråga någon om någonting så är det ofta fel 
person man blir kopplad till via kommunens växel. E-tjänster 
saknas. 

•	 Eftersom ni är så måna om alla invandrare så borde ni även 
vara måna om HBTQ-personer. Kanske Flen Pride vore något? 
Eller att bara uppmärksamma PRIDE-veckan på något sätt!!

•	 Flen borde byta namn. Betyder ju en sjukdom.
•	 Som ny i Värnamo 1970 (lärare på Skogsbruksskolan) fick jag 

av kommunen en bok om Värnamo och broschyrer och karta 
som välkomstgåva! Alla nyinflyttade i Flens kommun borde 
välkomnas till ett infomöte hos kommunen med presentation 
av kommunstyrelserepresentanter, polis m.fl. o turistbyrå o.d. 
+ trycksaker med bl.a. befolkningsstatistik, ortsutveckling, lite 
historia (jfr boken om Värnamo) m.m. Kanske en studiecirkel 
som tar upp dessa frågor! Allt för att en nyinflyttad skall 
känna sig välkommen och ”sedd” i och av Flens kommun! Och 
kanske kyrkan!

•	 Jag tillhör idag ett fritidsområde som heter Loviselund som 
ligger ca 6 km utanför Flen och som har postnummer Flen, 
men tillhör Katrineholms kommun. För mig och de andra 
i området så känns vi mera som Flen bor än Katrineholm, 
eftersom vi dels har närmare till Flen och även tar del av det 
mesta i Flen, bl a informationen tidningen Glimten och annan 
information. 
Vi finns också i ett område där både den mobila täckningen 
samt internet är bristfällig, men ser samtidigt byar i närheten 
som tillhör Flen byggas ut. Min önskan och säkert många med 
mig skulle helst tillhöra Flen fullt ut för nu verkar vi hamna 
mellan stolarna tyvärr.

•	 20 år är för långt fram.
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Stort tack till alla medborgare som svarat på 
enkäter och som deltog vid dialogcaféerna. 

Hoppas vi ses igen när översiktsplanen går på 
samråd under 2017.

Karin Tibbelin, projektledare och planarkitekt
 Flens kommun - Oktober 2016



I Flens kommun ska alla känna sig välkomna.  
Här är det enkelt och stimulerande att bo, leva och verka.  

Tillsammans tar vi ansvar för och utvecklar livskvaliteten i livets alla faser.  
Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad.

Flens kommun - Sörmlands hjärta.


