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Inledning och syfte
Kommunen har under hösten 2008 och våren 2009 gjort en så kallad ortsanalys för Flens stad. Ortsanalysen är ett sätt och en process att sammanställa kunskap om en ort. Avsikten är att kunskapen ska användas som underlag för framtida planer av olika slag.
Ortsanalysen ger en nulägesbeskrivning, som redovisar stadens karaktär och identitet, starka och svaga sidor samt dokumenterar den
upplevda bilden av Flen. Dessutom formulerar ortsanalysen riktlinjer
och slutsatser om hur Flen ska bli trivsammare, vackrare och fungera bättre.
Fakta i ortsanalysen kommer från böcker om Flen, kommunala dokument, statistik och intervjuer med nyckelpersoner. Den upplevda
bilden beskrivs med stöd av dels en riktad enkät till slumpvis utvalda Flensbor och dels svaren i andra organisationers enkäter. Sammanställningen av styrkor och svagheter (SWOT-analys) samt analysen av stadens struktur är gjorda av tjänstemän vid kommunens
förvaltningar.
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Identitet
Det är viktigt att staden har en tydlig identitet och profil utåt. Om
de som bor i staden känner tillhörighet och stolthet är de också de
bästa ambassadörerna för staden.

Rekommendationer
Attraktivitet
Flen har en utmaning i att öka befolkningen som stöd för bland annat olika servicefunktioner och kommunikationer. En del i utmaningen är att göra staden mer attraktiv. En attraktiv stad skapar
trivsel för dem som redan bor i staden, men det lockar även nya invånare till staden.

Det är viktigt att det påbörjade varumärkesarbetet fullföljs i dialog
med invånarna. Målet för arbetet bör vara att tydligt visa vad Flen
står för och framför allt vill stå för genom ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete.
Olika vägar för dialog med medborgarna bör prövas med syfte att
skapa engagemang, nå synbara resultat och ge mer nöjda invånare.

Centrums utformning och framtoning har stor betydelse för stadens
attraktivitet. Därför är det viktigt att kommunen och fastighetsägarna tillvaratar möjligheter att försköna och tydliggöra Flens
centrum. Ett tydligt centrum bidrar även till att öka orienterbarheten i staden.

Fler och bättre evenemang som även lockar besökare utifrån bidrar
till att sätta Flen ”på kartan”.
Flen är omgivet av fyra sjöar och genomkorsas av en å. Invånarnas
möjligheter till kontakt med vatten bör förbättras, samtidigt som
möjligheter till ny bebyggelse i sjönära lägen bör prövas.

Stadens offentliga rum är i stort behov av utsmyckning i form av
bland annat träd, blomplanteringar och belysning. Gestaltningsfrågorna är viktiga för stadens attraktivitet men även för stadens
identitet och för att skapa trygga miljöer.

Stadens historia bidrar till identiteten och bör uppmärksammas i
alla relevanta sammanhang.

I Flens relativt sett lilla centrum är handeln viktig för att det ska
upplevas som levande. Nya butiker bör i första hand komma till i
stadens centrum.

Trygghet
En attraktiv stad med liv och rörelse skapar trivsel och trygghet
bland invånarna. Genom att utveckla fler sociala mötesplatser och
forum för umgänge blir det offentliga rummet en levande och stimulerande livsmiljö.

Fastighetsägare, affärsidkare, övrigt näringsliv i centrum och kommunen måste öka sin samverkan för att stärka centrumhandeln.
Attraktiva bostads- och verksamhetsområden är en viktig förutsättning för att nya invånare och företagare ska kunna lockas till staden.

Enligt kommunens samarbetsavtal med polisen skall en trygg och
säker kommun skapas genom att prioritera missbruksproblematiken
i Hälleforsnäs samt Flens centrum. Minst lika viktigt är trygghetsskapande åtgärder bland bostadsområdena samt förebyggande insatser mot brand och skadegörelse i skolor och förskolor. Fler insatser vad gäller normbrytande beteenden bland ungdomar måste vidtas, liksom förstärkt föräldrastöd.

”Hålen” i Flens stadsbild bör byggas igen för att öka stadsmässigheten.
Attraktivitet handlar även om identitet och trygghet.

5

För att skapa trygghet krävs en god kunskap om vad som orsakar
otrygghet. Genom att involvera och hålla en dialog med medborgarna vid planering av insatser kan behoven lättare identifieras,
exempel på detta är trygghetsvandringar. Andra trygghetsskapande
åtgärder är belysning samt undanröjning av buskage. För att skapa
trygghet bland invånarna måste också insatser mot den dolda
brottsligheten vidtas, så som våld och misshandel i hemmamiljöer.

Natur
Flensborna uppskattar Flen för närheten till den vackra naturen och
sjöarna. Det är viktigt att tillgängigheten säkerställs för att bevara
samt stärka närheten till naturen.
Sjöarna och Flensån är idag svårtillgängliga, promenadstråk och
stigar skulle kunna skapas längs Flensån samt runt sjöarna. Att närheten till naturen stärks bidrar även till att stadens attraktivitet
ökar.

Socialt
Utnyttja förutsättningarna för kulturell mångfald och hjälpa de nya
Flensborna att komma in i samhället. Integrera i föreningslivet, det
ger positivt utslag åt båda håll. Föreningarna får fler medlemmar
och de nya medlemmarna känner tillhörighet.

Det är även viktigt att ta tillvara och stärka de gröna rummen inne
i staden, d.v.s. stadens parker. Parkerna kan göras mer attraktiva
och kan förses med olika funktioner för att skapa möten mellan olika människor. Det ska vara funktioner som kan passa olika målgrupper t.ex. sport, vila, lek, spel och gemenskap.

Det är viktigt att skapa mötesplatser för olika befolkningsgrupper
där en förståelse och kunskap om varandras kulturer kan utvecklas.

Kommunikationer och infrastruktur
Flens möjligheter till utveckling beror till stor del på väl fungerande
kollektivtrafik. Förbindelser med Stockholm/Södertälje, Norrköping
och Västerås, huvudorter i grannkommuner samt med övriga orter i
den egna kommunen ger förutsättningar för vidgad arbetsmarknad
utbildning, aktiv fritid och ”umgänge”.

Stadens unga och invandrare är resurser som måste tas tillvara. I
båda fallen är det viktigt att ha öppna och levande dialoger för att
förstå behov och önskemål. Det är angeläget att unga och personer
med invandrarbakgrund engagerar sig för staden och kommunen.
Missbruksproblematiken som råder i Flen främst i centrum och runt
stationen gör att människor känner sig otrygga. Kommunen bör
jobba aktivt med dessa frågor för att skapa ett attraktivare och
tryggare Flen.
Funktion
Avstånden är korta i Flen, men stadens funktion vinner ändå på att
olika verksamheter hålls samman inom gång- och cykelavstånd.

Särskilt tågförbindelserna, men även busstrafiken ger förutsättningar för hållbara persontransporter. Kollektivtrafikens konkurrenskraft behöver stöttas med bland annat ombyggnad av Flens
bangård, pendlarparkering i lämpliga lägen och tillgängliga busshållplatser. Dessutom måste kommunen ständigt bevaka sina intressen när tidtabeller och trafikering planeras.

Stadens nät av gång- och cykelförbindelser bör byggas ut för att
öka trafiksäkerheten och möjligheterna till miljövänliga transporter
samt för att motverka barriärer. En bro över stambanan mellan Brogetorp och Flensby en särskilt viktig länk.

Vägnätet kring Flen uppfyller inte de standardkrav som näringslivet,
bilpendlare och busstrafiken ställer. Därför måste kommunen aktivt,
uthålligt och långsiktigt försöka påverka de myndigheter som svarar
för planering av infrastrukturåtgärder.

Det är mycket angeläget att Banverket fullföljer ombyggnad av
bangården i Flen med hänvisning till resenärernas säkerhet, stationsområdets och stadens funktion samt till estetiska skäl.
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Näringsliv
Utvecklingen inom näringslivet har mycket stor betydelse för Flens
framtid. Tillgången till arbetstillfällen är till exempel en av de viktigaste förutsättningarna för befolkningstillväxt. Kommunen kan
inte stötta enskilda företag, men kommunen kan bidra till ett förbättrat näringslivsklimat på flera sätt och bidra till att nätverk/mötesplatser skapas för företagen.
Svenskt Näringslivs kommunranking är ifrågasatt, men får ett mycket stort genomslag i media. Kommunen bör ta krafttag med sikte på
att åtminstone lyfta sin rankingplats till den övre halvan av landets
kommuner.
Kommunens reserv av byggklar industrimark i Flen behöver kompletteras. Då är det viktigt att kommunen eftersträvar hög, attraktiv
och långsiktig planberedskap för olika slag av verksamheter.
Regional samverkan
Den lilla kommunen har ibland svårt att göra sin röst hörd och kan
också sakna specialkompetens inom vissa områden. Samverkan med
grannkommuner med flera kan även vara motiverad av ekonomiska
skäl. För Flens kommun är det särskilt viktigt att samverkan sker i
frågor om regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, turism,
utbildning och vattenfrågor.
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Bakgrund och förutsättningar
Läge
Flens kommun ligger mitt i Södermanlands län och har en folkmängd på drygt 16 000 invånare. Inom kommunen finns åtta tätorter, där Flen är centralorten med drygt 6000 invånare. Flen har vuxit fram vid korsningen mellan järnvägarna Stockholm – Göteborg
(Västra stambanan) och Grängesberg – Oxelösund (TGOJ-banan).
Dagens bebyggelsemönster i staden präglas av den kuperade terrängen, järnvägarna, närheten till fyra sjöar och av den unga stadens ”ryckiga” utveckling.
Flens geografiska läge innebär att kommunen finns i utkanten av
Stockholmsregionen med förhållandevis korta avstånd till flera större städer. Inom ca 10 mils radie från Flen ligger bland annat Linköping, Norrköping, Örebro, Eskilstuna, Västerås, Södertälje och
Stockholm.

Kartan visar kommunens åtta tätorter med Flen som centralort.
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Historia
Kyrkan
Flens kyrka är byggd på näset mellan Gårdsjön och Bjuren i Flens
sockens gamla centralbygd. Kyrkans långhus byggdes på 1200-talet,
men två dopfuntar från 1100-talet tyder på att en äldre kyrka har
funnits här. Långhuset täcktes med valv under 1500-talet, som fick
dekorationsmålningar kring 1640. Sakristian och tornet kom till på
1700-talet. Flen var länge en annexförsamling till Mellösa.

Förhistorisk tid
Den senaste istiden har format terrängen i vår del av världen, men
det är människors verksamhet och betande boskap som under årtusenden har skapat det omväxlande kulturlandskap vi ser idag.
Området kring Flen har varit bebott i omkring 8 000 år. Lämningar
från äldre stenålder visar att de första invånarna levde ett rörligt liv
med jakt och fiske som grund. Vid den tiden stod havet cirka 50 m
högre än idag och Södermanland var därför ett vidsträckt skärgårdslandskap.
För cirka 5 000 år sedan hade landhöjningen gjort att större sammanhängande landområden bildats. Då bosatte sig de första jordbrukarna i Flenstrakten. Tusen år senare hade människor lärt sig
hålla boskap och stenåldern övergår i bronsålder för cirka 3 500 år
sedan. Vid tiden för Kristi födelse börjar bruksredskap av järn vara
vanliga.
Våra äldsta förfäder har givit oss ett landskap fullt av fornlämningar. I och nära Flen finns bland annat stenåldersboplatser vid Öja,
norr om Hammarvallen och söder om sjön Bjuren samt gravar från
brons- och järnålder (bland annat vid Lida). Jättuna skans är ett
tydligt exempel på de många fornborgar, som uppfördes under 400och 500-talen e Kr centralt i järnåldersbygderna. Gårdsnamn som
slutar på -by, -sta och -inge visar att platsen troligen har varit bebyggd sedan järnåldern.

Flens kyrka från öster

Tidigare fanns äldre timmerhus vid kyrkan, men idag finns bara
prästgården från 1800-talets senare hälft och en timrad bod kvar.
Till kyrkomiljön hör också f d Kyrkskolan, uppförd 1895, som numera används som bostad och kontor.

Kartan på sidan 10 visar var olika fornlämningar finns i och i närheten av Flen.

Slottet
Stenhammar hette ursprungligen Slädhammar och omtalas som sätesgård redan på 1300-talet. Namnbytet skedde när den nuvarande
huvudbyggnaden uppfördes 1658-1661 efter ritningar av arkitekten
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Jean de la Vallée och på uppdrag av den dåvarande ägaren riksrådet
Johan Johansson Rosenhane. Slottet genomgick en stor ombyggnad
på 1700-talet och fick sitt nuvarande utseende 1845-1849.

1854 års riksdag beslutade att svenska staten skulle bygga och ansvara för fem stambanor genom Sverige. En av stambanorna, Västra
stambanan, fick efter flera turer sin sträckning genom mellersta Södermanland på sin väg mellan Stockholm och Göteborg. I slutet av
1850-talet byggdes den sista delsträckan mellan Sparreholm och
Hallsberg. Då var cirka 500 rallare förlagda till Flen.
Hela Västra stambanan invigdes den 3/11 1862 med ett kungligt
festtåg. Tåget gjorde ett stopp på 10 min vid Flens station, där en
äreport var rest. Det nuvarande stationshuset stod färdigt 1893 och
ersatte då en stationsbyggnad i trä, som flyttats till Skebokvarn.
TGOJ-banan mellan Oxelösunds hamn och Grängesberg stod helt
färdig 1877. Då blev Flen länets viktigaste järnvägsknut och industrier och olika serviceinrättningar lokaliserades till det framväxande järnvägssamhället.
Det var mycket nära att Flen hade fått anslutning till en tredje
järnvägslinje (förbindelsen mellan Västra stambanan och Eskilstunabanan). Dock medförde en uppslitande omröstning i Flens municipalstämma 1902 att linjen i stället byggdes mellan Skebokvarn
och Stålboga.

Stenhammars slott

År 1903 testamenterade den dåvarande ägaren Anders Robert von
Kraemer godset till svenska staten med villkor att det skulle utarrenderas till en svensk prins och att ingen mark fick avstyckas eller
avsöndras.

Ur Flens historia

Stenhammar blev känt för den breda allmänheten när prins Wilhelm
bodde här från 1908 fram till sin död 1965. Under denna tid kom
slottet att bli en samlingspunkt för svenskt kulturliv.

Midsommarfester vid Stenhammar
Prins Wilhelm bjöd in gårdens folk till mycket uppskattade midsommarfester. Festerna utvecklades till en angelägenhet för många fler än
bara gårdsfolket och Flensborna. Som mest drog festerna närmare 10
000 personer till festplatsen vid Holmängen.

Järnvägen
Järnvägarna innebar en revolution för människors möjligheter att
resa och för företagens möjligheter att frakta råvaror och färdiga
produkter. Revolutionen påverkade även hur tätorter uppstod och
människors levnadsförhållanden.
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I början av 1940-talet bildades Flens fastighetsförening, som i rask
takt uppförde många hyreshus i centrala Flen. Det första hyreshuset
i föreningens regi blev Storgatan 34 med nio lägenheter. Under de
20 första verksamhetsår utökades Flens fastighetsförenings bestånd
till 818 lägenheter. Senare ombildades föreningen till Flens Bostads
AB.
Omvandlingen av Flens centrum startade på allvar när Konsums varuhus byggdes i slutet av 1960-talet. Bland stadsdelarna utanför
centrum byggdes Orröområdet och Bjurtorpsområdet på 70-talet.
Även Brogetorp påbörjades under samma årtionde.
Flen blev stad 1949 och är därmed en av Sveriges yngsta städer.

Flens nuvarande järnvägsstation byggdes 1893

Ur Flens historia
Staden
Järnvägssamhället hade en snabb tillväxt under 1800-talets sista
decennier, trots att den dåvarande ägaren inte tillät hantverkare
och handelsmän att friköpa tomter från Orresta gård. En stadsplan
upprättades 1902 för att säkra fortsatt utveckling, men den kunde
aldrig genomföras fullt ut. Anledningen var att Stenhammar 1903
testamenterades till staten (se ovan under rubriken ”Slottet”). Som
en följd av detta stagnerade utvecklingen, men delar av Orresta
gård norr om stationen kunde bebyggas med nya bostäder.

Tänk om …..
Den dominerande markägaren i det äldsta stationssamhället vägrade
att sälja mark till handels- och industriföretag. Istället erbjöd han
företagen att arrendera mark på 49 år. Med sådana villkor blev det
svårt för företagen att få lån till att bygga upp verksamhet i Flen.
Följden blev att företag sökte sig till exempelvis Katrineholm, Eskilstuna och Nyköping. Några av de företag som Flen missade på grund av
markägarens inställning var föregångarna till SKF:s gjuteri i Katrineholm, till Bolinders i Eskilstuna och till NK:s verkstäder i Nyköping.

1935 lyckades samhället expropriera mark från Stenhammar och det
var först då som utbyggnaden åter kunde ta fart. Då byggdes Nybbleområdet ut och därefter bebyggdes området söder om järnvägen.
Den största expansionen sett till både areal och volym (antalet nya
bostäder, antalet nya industrier o s v) inleddes på 1940-talet och
pågick till långt in på 1960-talet. Den främsta anledningen till utvecklingen var expansionen hos ortens näringsliv och då särskilt
hos tillverkningsindustrin.
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Karta - Årsringar
Nybyggnadsår
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Karta - Fornlämningar
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Funktioner
Centrum, handel och service
Flens centrum har ingen tydlig avgränsning och stäcker sig både
norr om och till viss del söder om järnvägen. I Flens centrum finns
bostäder samt olika verksamheter. Flens offentliga och kommersiella service har sin tyngdpunkt i centrum. Servicen består av matvarubutiker, bokhandel, småbutiker, apotek, optiker, frisörsalonger,
systembolag, pizzerior, restauranger m.m. Många lokala butiker i
Flen har dock lagts ner genom åren, en anledning kan vara konkurrensen med en större marknad i grannkommunerna. I Flen saknas
bland annat butiker som säljer kläder och möbler. Utbudet inom detaljhandel har en stor betydelse för en orts attraktionskraft.

Till arealen består största delen bebyggelsen av småhusområden
medan störst antal bostäder finns i flerbostadshus.
Uppskattat antal bostäder i Flens stad 2009-01-01
Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB –90) är den senaste inventeringen av bostadsbeståndet i Sverige. Med utgångspunkt från
FoB:en har SCB tagit fram beräkningar av antalet bostäder i Sveriges kommuner. SCB:s uppgifter ligger till grund för uppskattningarna i nedanstående tabeller.

I Flens norra delar finns vårdcentral och folktandvård. Inom äldreomsorgen finns särskilt boende på Drejskivan och Solviken. På Drejskivan finns också ett korttidsboende. När det gäller handikappsomsorg finns det fem gruppbostäder i tätorten och två verksamheter som bedriver boendestöd.

Fakta om bostäder i Flen
Antal bostäder i Flens stad
FoB -90
Rivning
Omvandling
Nya småhus 91 - 03
Nya hyreshus 91 - 03
Nya småhus 03 - 08
Nya hyreshus 03 - 08
TOTALT

Inom Flen finns fyra grundskolor; Lötenskolan, Söderskolan, och
Nybbleskolan (samtliga med förskoleklass till årskurs 5) samt Stenhammarskolan (med årskurserna 6-9). Utbudet av offentlig service
fick ett viktigt tillskott när Bildningscentrum Prins Wilhelm med
bland annat gymnasieskola invigdes höstterminen 1999. Inom Flen
finns även fem kommunala förskolor.

Nybyggnadsår
Före 1930
1931 – 1940
1941 – 1950
1951 – 1960
1961 – 1970
1971 – 1980
1981 – 1990
1991 – 2000
2001 –

Bostäder
Flen har byggts ut i långsam takt under ca 100 år. Den största delen av bebyggelsen kom till under 1950-, 60- och 70-talet. I ortsanalysen har Flen delats in i 8 olika bostadsdistrikt; söder om järnvägen finns områdena Bjurtorp, Flensby, Söder och Salsta. Norr om
järnvägen finns områdena Norra, Nybble, Orrö och Brogetorp.
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Småhus
206
69
83
92
216
312
98
67
15
1158

Totalt
3238
- 192
- 20
+ 67
+ 184
+ 15
+ 16
3308
Hyreshus
48
42
221
565
741
191
142
184
16
2150

Småhus
1076

Övrigt
2162
- 192
- 20

+67
+ 184
+ 15
1158

+ 16
2150

Andel av det
totala beståndet
8%
4%
10%
20%
29%
16%
7%
5%
1%
100%

Utbudet av bostäder i Flen motsvarar inte efterfrågan. Idag står allt
fler lägenheter tomma och flerbostadshus har fått rivas. Paradoxalt
nog råder i det närmaste brist på centrala lägenheter, bostadsrätter, tillgängliga lägenheter, stora lägenheter och i viss mån även
små lägenheter när andra typer av lägenheter står tomma.

Fakta om verksamheter i Flen
Bransch
Jord och skogsbruk
Byggverksamhet
Handel
Tillverkningsindustri
Transport och magasinering
Hotell och restaurang
Bank och försäkring
Fastigheter och fastighetsservice
Vård och omsorg
Utbildning
Kultur, fritid och nöje
Information och kommunikation
Juridik, ekonomi och teknik
Annan service
Offentlig förvaltning
Summa

I Flen är bostadspriserna förhållandevis låga. Till exempel är Tobins
Q (pris för en begagnad villa delat med kostnaden för en nybyggd
villa) under 0,8. De låga priserna ger många människor möjligheter
att köpa småhus eller bostadsrätter. Men – samtidigt är prisnivån
ett hinder för nyproduktion av bostäder.
I Flens bestånd av flerbostadshus är antalet hyresrätter betydligt
större än antalet bostadsrätter.
Verksamheter
Historiskt sett har tillverkningsindustrin varit den klart största näringsgrenen i Flen. Det är också industrins utveckling som har varit
drivkraften bakom stadens utveckling under en stor del av 1900talet. Typiskt för Flen är att det aldrig har funnits något helt dominerande företag.
Tillverkningsindustrin är fortfarande den största näringsgrenen i
Flen, trots att den gått igenom en omfattande strukturomvandling
under de senaste 30 åren. Tabellen i faktarutan här intill visar hur
dagens företag och antalet arbetstillfällen fördelar sig på olika
branscher. Observera att tillgänglig statistik har en viss eftersläpning! Därför redovisar tabellen endast ungefärliga siffror för antalet
anställda och antalet privata företag. Notera även att kommunen
och i viss mån landstinget är de klart dominerande arbetsgivarna
inom näringsgrenarna ”Vård och omsorg”, ”Utbildning” och ”Offentlig förvaltning”.
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Antal privata
företag
5
30
65
30
20
15
2
20
15
5
5
10
30
20
270

Antal
anställda
30
170
360
780
160
65
30
90
560
410
70
20
70
25
210
3050

Karta - Funktioner

16

Kommunikationer

Trafikmönster

Tågtrafik
Varje vardag gör sammanlagt 42 persontåg uppehåll enligt tidtabell
i Flen. Av dessa ger persontrafiken på linjen Hallsberg – Stockholm
10 tågstopp i vardera riktningen och den så kallade UVEN-trafiken
(Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping) gör 11 stopp i vardera
riktningen.

Biltrafik
De viktigaste vägarna för biltrafik till och från Flen är riksvägarna
55 (Norrköping – Uppsala med koppling i Strängnäs till E20 mot
Stockholm) och 57 (Katrineholm – Järna) samt länsvägarna 221
(mot Bettna/Nyköping) och 687 (mot Mellösa/Hälleforsnäs). Den
gemensamma sträckningen för vägarna 55 och 57 fungerar även
som genomfart (Kungsvägen) i den sydöstra delen av Flen.

Kommunens resanderäkning från december 2008 visar att strax under 700 personer stiger på tåg vid Flens järnvägsstation en genomsnittlig vardag. Av resenärerna åker 21 % med UVEN mot Eskilstuna
och 19 % mot Norrköping. 14 % av resenärerna åker mot Hallsberg
och 46 % mot Stockholm.
Busstrafik
Sex av Länstrafikens landsortslinjer angör Flens busstation. Tabellen här nedan visar antalet bussar per linje under ett vardagsdygn.
Linje
789
780
760
688
430
415

Sträcka
Flen – Sparreholm - Gnesta
Flen – Katrineholm
Flen – Nyköping
Flen – Stäringe
Flen – Malmköping
Flen – Hälleforsnäs

Till Flen
16
19
11
1
13
16

Antal bussar
Från Flen
14
18
12
1
10
14

För närvarande finns inte någon stadstrafik med buss i Flen.

Kartan visar Flens nät av huvudgator.
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Transporter med farligt gods
Farligt gods transporteras dagligen genom och till Flen på tillfartsvägarna och järnvägarna. Riksvägarna 55 och 57 (Kungsvägen) är
utpekade som primär transportled (i huvudsak genomfartstrafik)
och väg 687 mot Mellösa/Hälleforsnäs är klassad som sekundär
transportled (främst lokala transporter). Kommunen har ställt i ordning en plats för tillfällig uppställning av fordon med farligt gods
vid Talja Norra industriområde.

Karta - Separata gång- och cykelförbindelser

Gång- och cykeltrafik
Separata gång- och cykelvägar eller gång- och cykelbanor utmed
huvudvägarna binder samman de olika stadsdelarna med Flens centrum. Trottoarer för gångtrafik finns utmed de flesta mindre gatorna
i centrum.
Det finns några ”felande länkar” i gång- och cykelnätet. Till exempel saknas länkar mellan Flensby och Brogetorp, Flens centrum och
Skiringe, Flens centrum och Bolmängen, Skiringe och Talja, samt
mellan Orrestaö och Skiringe.
Trafikmängder
Under ett genomsnittsdygn passeras Flen av 160 tåg på Västra
stambanan, 30 tåg på TGOJ-banan norr om stambanan och 8-10 tåg
på TGOJ-banan söder om stambanan. 45 av tågen på stambanan
och 8-10 tåg på TGOJ-banan är godståg.
De mest trafikerade gatorna i Flen är Norra Kungsgatan med cirka 7
500 fordon per genomsnittsdygn, Kungsvägen mellan Öja och Brogatan (7 200 fordon/dygn), Södra Kungsgatan (cirka 6 000 fordon),
Kungsvägen norr om korsningen med Brogatan (5 500 fordon) och
Norra infarten med cirka 5 000 fordon.
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Befolkning
Befolkningsprognoser för Flens kommun visar att antalet äldre i
kommunen kommer att öka inom de närmsta 20 åren. Av SCB:s
statistik från 2007 kan utläsas att personer i 20-30 års åldern är
relativt få och att befolkningen till största del består av barn och
personer över 40 år.

Flens tätort har drygt 6000 invånare och befolkningen har minskat
med ca 600 personer sen 1980. Det senaste året visar dock på en
marginell ökning av befolkningen i tätorten. Den totala befolkningen i Flens kommun har minskat som i många andra småkommuner.
Det beror på att antalet personer som flyttar ut från kommunen är
större än antalet personer som flyttar in samt att kommunen har
ett födelseunderskott. Flens kommun har även ett positivt netto när
det gäller invandring från utlandet.

Flen
Kommunen

Åldersfördelning

1980

1990

2000

2005

2008

900

6745

6 261

6 155

6 102

6 158

800

17 997

17 392

16 565

16 412

16 133

700
600

Antal

Befolkningsutveckling i tätorten Flen, Källa SCB 2008

500
400
300

Befolkningsutveckling tätort Flen

200
100

6800

0
0- 10 år
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21- 30 år
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51- 60 år

Ålder i år

Källa: SCB 2007.
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61- 70 år

71- 80 år

81-90 år

över 91år

Landskap och grönstruktur
Thuleparken ligger högt belägen i Flen
och kan beskrivas som en kulturpark.
Här finns byggnader från 1600-, 1700och 1800-talet bevarade. Byggnaderna
är flyttade till parken från olika gårdar
runt om Flen.

Begreppet grönstruktur omfattar alla typer av grönområden och
gröna ytor i och kring staden. Stadens gröna struktur har en mer eller mindre direkt koppling till landskapets topografi, men också till
hur staden har planerats och byggts. Stadens grönstruktur har en
viktig roll i det hållbara samhället med stor betydelse för människors rekreation och fritidsmiljö samt den biologiska mångfalden.
Flera studier har också visat på ett starkt positivt samband mellan
människors allmänna hälsotillstånd och att bo nära grönområden.
Dessutom påverkar grönstrukturen luftmiljön och klimatet.

”Loppis" i Thuleparken
Våtmarksområde (gul på kartan sida 19)
………………
Genom Flen sträcker sig Flensån som kan beskrivas som en ”vildmarkså mitt i stan”. Ån och dess stränder fungerar som vandringskorridor för växt och djurliv. Tillgängligheten till Flensån och omgivande natur är idag bristfällig för Flens befolkning. Ån och dess
omgivningar nås bäst från vattensidan.

Flen är en kuperad stad och omges av fyra sjöar, Orrhammaren i
nordväst, Taljasjön i nordost, Gårdsjön i sydväst och Bjuren i sydost. Den högst belägna marken i staden har av naturliga skäl lämnats obebyggd och den utsparade naturmarken bildar tydliga gröna
områden. Naturmarken står för stora trivselvärden och binder ihop
staden med det omgivande naturlandskapet. I bebyggelseområdena
där terrängen är relativt plan är de gröna områdena däremot anlagda och formade av stadsstrukturen.

Naturområde (mörkgrön på kartan sida 19)
Inom Flen finns en del utsparad naturmark bevarad. Naturmarken
sträcker sig in i staden och kopplar ihop Flen med dess yttre naturområden. I Flens omgivningar finns stora natur- och strövområden
att tillgå.

I ortsanalysen har grönstrukturen delats upp i tre olika kategorier;
Anlagda park, naturområde samt vildmark/våtmarksområde.
Anlagd park (ljusgrön på kartan sida 19)
Sveaparken är Flens största anlagda park på ca 2 ha och består till
största delen av anlagda gräsytor för spontan aktivitet. Det finns
även en lekplats, utomhusscen samt minigolf.
Inom bebyggelseområdena finns ett antal mindre parker som utgörs
av t.ex. grönområden, planterade ytor, lekparker eller aktivitetsområden.

Paddling i Flensån

Fotografier på denna sida är tagna av Britt-Marie Andersson
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Fritid och rekreation
På Orrestaö finns en kommunal badplats och i anslutning till den
finns en enklare camping. På Orrestaö finns även ett populärt koloniområde med mindre stugor och odlingslotter.

I Flens omgivningar finns storslagen natur och stora rekreationsområden att tillgå. Runt om Flen finns många sjöar som bjuder in till
bra fiske och många varierande kanotleder. Det finns även stora
möjligheter att vandra och vistas i skogen. I Flen börjar en av
Sörmlandsledens etapper mot Hälleforsnäs, därifrån fortsätter leden
mot Malmköping, Katrineholm och Eskilstuna. Sörmlandsleden beskrivs som en av Sveriges längsta natur- och kulturvandringsleder
och slingrar sig genom landskapet Sörmland. Genom Flen går även
den populära cykelleden Näckrosleden som också tar sig genom
Sörmland.

Norr om Flen finns Finntorps ridskola med lektionsverksamhet samt
ridläger sommartid och söder om Flen finns Flens Golfklubb med 18hålsbana.

Ett större område väster om samt ett större område (Öjaskogen)
sydöst om Flen är utpekat som strövområde i Översiktsplan 2007 för
Flens kommun. Till det västra området räknas Stenhammar med omgivande ädellövskogar och den populära promenadvägen ”Lidarondan” går genom dessa marker.
Norr om Flen intill Orrhammaren ligger Åtorpsskogens naturreservat. Reservatet har bildats för att bevara den variationsrika skogen
med ett rikt växt- och djurliv. Även friluftslivet gynnas av reservatet och besökare kan se och uppleva områdets typiska livsmiljöer
och arter.

Orrestaö

Idrottsanläggningen Hammarvallen i Flen erbjuder en mängd olika
aktiviteter. Där finns en komplett sportanläggning för både inomhus- och utomhusaktiviteter. Inom Hammarvalls-området finns
bland annat simhall, gym, ishall, bowling, dans- och motionshall,
tennisplan och fotbollsplaner. I anslutning till
området finns även ortens 2,5 kilometer långa elljusspår samt skidspår vintertid.
I Flen finns även den mindre idrottsanläggningen Ekborgen som ägs
av Flens IF och används för fotboll.

Hammarvallen
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Analys
Stadens roll
Handel
Befolkningsunderlaget i Flen är inte tillräckligt för specialiserad
handel, service, vård eller utbildning. Därför är stadens invånare
beroende av utbudet i grannkommuner och i närområdet i övrigt.

Flen i regionen
Flens kommun ingår i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Rent
geografiskt ligger Flens kommun i skärningen mellan kraftfälten
från regionens tillväxtnoder Stockholm, Eskilstuna-Västerås, Norrköping-Linköping och Örebro. Det betyder att kommunen kan ta del
av utveckling i noderna, men också att noderna är svåra konkurrenter till kommunen om företag och boende med mera.

Försäljningsindex är ett mått på handelns verkliga omsättning i
förhållande till den omsättning antalet kommuninvånare förväntas
ge. I Flens kommun är försäljningsindex för dagligvaror 96 och för
sällanköpsvaror 33. Det betyder att invånarna i huvudsak köper
livsmedel, hygienartiklar, tidningar och blommor i kommunen, men
att övriga varor till största delen köps i butiker och köpcentra i
andra kommuner. Troligen är sällanköpsindex något högre för Flens
stad och för Malmköping än för kommunen i övrigt.

Rent konkret spelar Flens stad en förhållandevis liten roll i regionen. Staden har lokaler för några länsorganisationer och fungerar
som bytesplats för tåg- och busstrafik. I övrigt saknar Flen administrativa funktioner på läns- och regionalplanet.

Vård
Vid vårdcentralen i Flen finns distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, barnavårdscentral och rehabili-teringsenhet. För
sjukhusvård är Flensborna hänvisade till i första hand Kullbergska
sjukhuset i Katrineholm och till Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Folktandvården är samlokaliserad med vårdcentralen i Flen. Dessutom finns privatpraktiserande tandläkare i staden.
Utbildning
Under en följd av år har Mälardalens högskola i Eskilstuna/Västerås
lockat flest nybörjare från Flens kommun. De populäraste högskolorna i övrigt bland elever från Flen är Linköpings universitet, Högskolan i Örebro och Uppsala Universitet.

Kartan visar Flens läge i regionen
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Vid Bildningscentrum Prins
Wilhelm fanns i mars 2009
418 elever på gymnasiet. 60
av eleverna kommer från
andra kommuner. Totalt går
375 elever från Flens
kommun i gymnasieskolor i
annan kommun. Av dessa går
132 elever på friskolor.

De största bristerna idag finns på riksväg 55 (delvis låg standard),
på TGOJ-banan (persontrafik saknas på sträckan söder om Flen), vid
Flens Bangård (bristande säkerhet och bekvämlighet) samt på väg
221 mot Bettna (låg standard).
Flen i kommunen
Flen är inte någon självklar huvudort i kommunen trots att här
finns försäkringskassa, arbetsförmedling, bilprovning, vårdcentral,
apotek, systembolag och kommunens administration. Det finns flera
orsaker till detta, men det är särskilt två faktorer som påverkar situationen. För det första innehåller kommunen många tätorter, varav flera har väl utbyggd service. Därmed är det inte givet att kommuninvånarna behöver vända sig till Flen. För det andra har särskilt
serviceutbudet i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna stor attraktionskraft på invånarna i kommunens södra, västra respektive norra
delar.

Bildningscentrums silhuett från
entrésidan. Fotograf: Bobo Lindblad

Arbete och pendling
Totalt sett är Flen en utpendlingskommun och kommunen hör till
Eskilstunas lokala arbetsmarknadsregion. Men – i Flens stad är inpendlingen större än utpendlingen. Under 2007 pendlade totalt 810
personer från bostad i annan kommun till arbete i staden och 639
invånare i Flen pendlade till arbete i annan kommun.

Teknisk försörjning
Vattentäkten i Båven och vattenverket i Flen försörjer orterna Flen,
Hälleforsnäs, Mellösa, Skebokvarn och Sparreholm med dricksvatten.
Avloppet från Flen, Mellösa, Hälleforsnäs och Skebokvarn renas vid
reningsverket i Flen.

De största inpendlingsströmmarna går från Katrineholms kommun
(363 personer), Eskilstuna kommun (109 personer), Nyköpings
kommun (39 personer), Vingåkers kommun (29 personer) och från
Stockholms stad (28 personer). Utpendlingen från Flen är störst till
i Katrineholms kommun (211 personer), Stockholms stad (106 personer), Eskilstuna kommun (96 personer), Nyköpings kommun (59
personer), Södertälje kommun (35 personer) och Strängnäs kommun
(16 personer).

Sammanfattning
-

Flen spelar en liten roll i regionen.
Flen har ett stort utflöde av köpkraft till grannstäder.
Flen är en inpendlingsort
Vägnätet kring Flen uppfyller inte standardkraven från
näringslivet, bilpendlare och busstrafiken.
- Flen är inte en självklar huvudort i kommunen.

Kommunikationer och infrastruktur
Kommunikationer och infrastruktur är avgörande för Flens möjligheter att ta del av den positiva utvecklingen i Stockholm – Mälardalen. Där växer bostads- och arbetsmarknaderna och blir allt mer integrerade, men brister i transportsystemet kan medföra att Flen,
trots ett gott geografiskt läge, går miste om regionförstoringens
fördelar.
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Distrikt
Distrikt är stora områden med en identifierbar karaktär som är möjliga att ”gå in i”. Distrikt är viktiga för orienterbarheten i staden samt
den lokala identiteten och tillhörigheten. Exempel på distrikt kan vara
ett industriområde, ett karaktäristiskt bostadsområde eller ett större
parkområde.

Stadens huvudstrukturer
Denna analys är baserad på begrepp ur Kevin Lynch metod att analysera stadslandskapet. Kevin Lynchs metod används för att beskriva
ortens läsbarhet och tydlighet. Genom att studera den fysiska miljön
kan viktiga element urskiljas som påverkas människans upplevelse
och användande av staden. Det finns fem fysiska huvudbegrepp att
analysera enligt Lynch: stråk, knutpunkter, barriärer, distrikt och
landmärken. (Lynch, 1960)

Inom Flen finns både bostadsområden och industriområden som
tydliga distrikt i staden. Exempel på bostadsområden är Brogetorp
som ligger helt avskilt med endast en infartsväg, Orröområdet som
ligger avskilt från resten av staden, Salstaområdet närmast Gårdsjön
har en särpräglad arkitektur samt Bjurtorp som avskiljs från staden
av riksväg 55. Andra distrikt i orten är Hammarvallen, Orrestaö, Jättuna, industriområdet vid Bjuren, Industriområdet vid Talja samt
Volvos område.

Stråk
Stråk är de leder vi människor rör oss på. Till exempel kan det vara
gator, vägar, kanaler eller järnvägar. Stråken är viktiga element för
vår upplevelse av staden. Det är utifrån dessa stråk vi observerar
andra element i omgivningen. Via stråken orienterar vi oss i staden
med hjälp av till exempel landmärken.
I Flen kan fyra huvudstråk urskiljas; södra rondellen (Brogatan/Kungsvägen) till norra rondellen (Orrögatan/N. Kungsgatan),
norra rondellen till Orrestaö, centrum till Hammarvallen samt Salstagatan/Variagatan. Inom Flen finns även ett antal mindre stråk
som främst används av gång- och cykeltrafikanter. Ett av dom viktigaste stråken går igenom tunneln som förbinder södra och norra
delarna av Flen. Tunneln skapar möjligheter att ta sig till stationen
i söder och centrum/skola i norr. Bron ”spången” över Flensån är
också en viktig länk som förbinder stadsdelarna i sydöst med de
centrala delarna av Flen. Andra viktiga stråk leder till Hammarvallen (Flens stora idrottsanläggning) och via Vårdcentralen till Orrestaö samt promenadstråket vid Salsta längs med Gårdsjön.

Salstaområdet

Brogetorp
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Knutpunkter
Knutpunkter är platser av olika slag som är i fokus i staden och har
en intensiv användning. Det är platser dit folk färdas eller uppehåller
sig, knutpunkter utgör händelser längs med stråken. Ofta uppstår
knutpunkterna där två stråk möter varandra.

Barriärer
Barriärer kan beskrivas som linjära element som ses som gränser mellan två ytor/områden. Barriärer kan ibland ur annan betraktelsenivå
fungera som stråk; en motorväg kan vara både en barriär och ett
stråk.

De knutpunkter som finns i Flen är till stor del lokaliserade norr om
järnvägen. Platser där människor naturligt möts är främst runt affärerna i centrum, vid järnvägsstationen, vid Hammarvallen samt i
och runt Prins Wilhelmgymnasiet. Sommartid är även badplatsen
vid Orrestaö en knutpunkt.

Flen korsas både från norr till söder och från öst till väst utav järnvägar. Järnvägarna är de starkaste barriärerna i orten då de är svåra
att korsa. Även riksväg 55 kan anses som en barriär för de som bor
vid Bjurtorp.
Även Flensån kan uppfattas som en barriär, ån ligger relativt parallellt med järnvägen i nord-sydlig riktning och korsars i samma
punkter som järnvägen.

Flens centrum

Järnvägarna som barriärer

Stationsområdet
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Landmärken
Landmärken är fysiska objekt som bidrar till orienterbarheten i staden. Landmärken kan vara höga och synas på långt avstånd eller
lokala och synas ur vissa vinklar. Landmärken kan vara och betyda
olika för olika personer. Exempel på ett lokalt landmärke är en ovanlig brevlåda.
I Flen finns en del landmärken att skåda längs stråken. Tydliga
landmärken i staden som syns på långt håll eller är blickpunkter
från ett stråk är vattentornet, stationshuset, runda ”bank” huset,
violerna i södra rondellen och Skjortan. Andra landmärken som
bidrar till igenkännande är husen på västra sidan av Lasarettssjön,
Amazon, Huset i korsningen Götgatan/Storgatan (”Skoga”), Salstaområdet från riksväg 55, fontänen (Vertikal strävan) vid Prins Wilhelms torg samt det vita huset vid Variaövergången som syns väl
från tåget.

Violerna i södra rondellen

Hus vid Lasarettssjön

Vertikal strävan

Vattentornet

Runda ”bank” huset
Skoga, utsett till länets vackraste hus
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Slutsats av analysen
Analysen visar tydligt att det i Flens stadsbild saknas en hel del
element för att göra staden läsbar. Järnvägen fungerar som en
barriär mellan de östra områdena Brogetorp och Flensby vilket bidrar till att det där emellan inte finns något utstakat stråk. Kopplingen mellan de östra områdena är viktig för att staden ska kännas
enhetlig. Brogetorp är även ett tydligt distrikt med bara en väg in i
området, en koppling över järnvägen skulle skapa ett bättre sammanhang. Längs med riksväg 55 i södra delarna av Flen finns få
landmärken, reser man längs vägen är det svårt att uppfatta att det
är Flen man har kommit till. Ett positivt inslag är violerna i den
södra rondellen som bidrar till Flens identitet. Längs med huvudstråket Kungsgatan finner man en del landmärken men det är svårt
att urskilja vad som är centrum och svårt att läsa av staden. Flens
centrum är väldigt anonymt och man måste ha lokalkännedom för
att orientera sig här. Stråket som tar oss in i staden norrifrån saknar också till stor del landmärken. Det finns även en brist i staden
vad gäller knutpunkter, det är inte många platser som fungerar som
naturliga mötesplatser och används intensivt. Det finns dock platser som har potential till att bli knutpunkter, t.ex. Sveaparken och
Prins Wilhelms torg.

Sammanfattning
Flen är svårorienterbart för den som inte har lokalkännedom
Det finns få landmärken vid viktiga stråk
Det är ont om naturliga mötesplatser
De knutpunkter som finns idag kan förstärkas, framförallt
Flens centrum
- Det finns ingen koppling mellan de östra områdena
- Stråket centrum-stationen kan förstärkas och göras tydligare
-
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Karta
- Stadens huvudstrukturer
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Av enkätsvaren kan tydligt utläsas att Flensbon i allmänhet tycker
att omgivningarna, naturen och sjöarna är vackra och där vistas
man gärna. Många nämner Stenhammar som något man visar för
besökare och en hel del Flensbor uppskattar ”Lidarondan” som promenadstråk. Man är också oerhört nöjd med sitt bostadsområde, på
frågan om man trivs med sin bostad/bostadsområde har nästan alla
svarat ja. Flensborna är eniga i frågan om att centrum är oattraktivt
och området runt stationen behöver förbättras.

Staden som livsmiljö
– ur Flensbornas perspektiv
En enkät gick under november 2008 ut till 700 slumpvis utvalda
Flensbor i åldrarna 18 – 84 år. Enkäten fanns även på kommunens
hemsida med möjlighet för alla att svara. Omkring 260 enkätsvar
kom in från både kvinnor och män i olika åldrar. Det visade sig att
målgruppen 20-35 hade lägst svarsfrekvens medan åldersgruppen
40-70 hade högst svarsfrekvens. Enkäten gjordes även i tre klasser
på Bildningscenter Prins Wilhelm i årskurserna 1 – 3 där ca 70 elever deltog. Följande kapitel bygger på vad Flensborna svarat i enkäterna.
Att bo i Flen
Flen är en liten stad, i en stad som Flen nämns ofta uttrycket ”alla
känner alla”. Det kan uppfattas som positivt för många att ha ett
stort socialt nätverk och det skapar en trygghet i livet. För många
nyinflyttade invånare, främst med tanke på de invandrare och asylsökande som kommer till Flen, stämmer inte alltid uttrycket att
”alla känner alla”. I Flen finns idag människor från ca 60 olika nationaliteter vilket innebär en rik kulturell mångfald. Det är svårt att
bygga upp en ny bekantskapskrets om man inte har några vänner
eller bekanta att utgå ifrån. Mycket av de sociala nätverken skapas
och pågår inom föreningslivet. Flen har idag ett starkt föreningsliv
vilket skapar möjligheter för människor att känna gemenskap. Att
ta tillvara och gynna föreningslivet är därmed en viktig del av Flens
utveckling.

Del av Lidarondan
Fotograf: Kicki von Wachenfeldt

På frågan om vad man saknar i staden svarar en stor andel av
Flensborna fler butiker i centrum och fler restauranger och caféer
som även är öppna under kvällstid.

Många Flensbor har en negativ bild av sin stad, många utrycker att
det finns för lite att göra, att inget händer och att staden är oattraktiv. Andra känner för och bryr sig om sin stad och tycker att
det är vackert i Flen. Flen har en otydlig identitet och det finns
ingen enighet om vad som finns att vara stolt över.

Tomma butikslokaler i centrum

Särskilt ungdomarna efterfrågar mer att göra, fler fritidsaktiviteter
samt ställen att träffas på.
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Av enkäterna framgår att många Flensbor saknar uteserveringar
sommartid och kvällsöppna caféer. Många av ungdomarna saknar
kvällsöppna ställen att träffas på.

Dagpuls och kvällspuls
Dagtid sker de mesta folklivet kring Flens centrum och runt skolorna och verksamheterna. Ur enkätsvaren går att utläsa att de viktigaste målpunkterna för många Flensbor är just centrum med främst
livsmedelsaffärerna, bank, systembolag, bibliotek och butiker.

En helg i juni varje år anordnas Fest i Flen som är en uppskattad
folkfest enligt många Flensbor. Full aktivitet råder då i centrum, i
Sveaparken och på Prins Wilhelms torg under helgen.
Trygghet och otrygghet
Enkätsvaren visar att en del av Flensborna upplever otrygghet på
olika platser i Flen. De platser där flest har svarat att de känner sig
otrygga är stationsområdet, Salstaområdet, tunneln under järnvägen samt i centrum. Många upplever en känsla av otrygghet
och/eller obehag i centrum samt andra platser på grund av ansamlingen av missbrukare. I centrum saknas folkliv på kvällar vilket
skapar otrygghet. Många svarar i enkäterna att centrum är ”fult”
och tråkigt vilket också påverkar att folk inte vill vistas där. En del
har i sina svar efterfrågat synliga poliser och vaktbolag.

Centrum, utanför ICA i Flen

Stationen är en självklar målpunkt för resor men är inte en plats
där man gärna uppehåller sig. Stationsområdet är i stort sett utan
folkliv förutom i direkt anslutning till tågens ankomst- och avgångar. Det finns inget som gör att människor vill vistas där eftersom stationshuset är obemannat och andra aktiviteter saknas.
På kvällen under vardagar är det inte mycket folkliv på stan och
Flen kan upplevas öde och tomt. Under helgerna förflyttas kvällspulsen till de få restauranger som är utspridda över staden. Flen
har ett begränsat utbud av kvällsaktiviteter och det finns ingen
samlad punkt där kvälls- nattlivet äger rum. Många väljer andra
städer för nöje och kulturutbud eller håller sig hemma.

Svar på frågan om: var känner du dig otrygg?
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På frågan var man känner sig trygg svarar de flesta i hemmet, en
del svarar på de flesta platser och överallt när det är ljust. En relativt stor del av Flensborna svarar att de känner sig trygga överallt i
staden.
En sammanställning har gjorts av svaren på frågan var känner du
dig otrygg. Det visar att fler kvinnor än män svarar att de känner
sig otrygga på någon eller flera platser.
Offentliga platser
En del Flensbor utrycker sig positivt till de
planteringar som finns i staden. Många
utrycker dock att det skulle vilja se mer
utsmyckning i staden, mer planteringar
samt belysning. Många kommenterade de
ljusbeklädda träden som kom upp under
vintern och dessa upplevdes som ett positivt inslag i utemiljön. När det gäller centrum vill man få känna en ”mysighetsfaktor”
som inte finns idag.

Planteringar på Prins Wilhelms torg

Många flensbor påpekar även bristen på tillgänglighet till Flensån
och de sjöar som omger staden. Man vill gärna ha promenadstråk
längs med ån och runt sjöarna.
Kommunikationer
Enkätsvaren visar att Flensborna tar sig fram till fots, med rollator,
på cykel eller med bil. En del, särskilt äldre personer, efterfrågar
någon typ av stadsbuss inom Flen. En del ungdomar efterfrågar
bussförbindelser kvällstid till de andra orterna i kommunen. Flensborna saknar även bättre förbindelser till orter utanför kommunen,
t.ex. senare tågtider till/från Stockholm.
Buss- och järnvägsknut
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Citat från enkäterna om vad som Flensborna uppfattar är bra respektive dåligt med Flen.

Flen har ett fantastiskt bra
rekreationsutbud och om du vill
aktivera dig inom något som har
med sport och fritid att göra så
finns det mesta.

Alla genomfarter går
där Flen är som fulast!
- Man 62

BRA
Det finns för lite att göra för
ungdomar på kvällar och
helger.
- Kvinna 26

– Kvinna 27

DÅLIGT
Jag älskar mitt hus och
mitt bostadsområde!

Jag skulle önska mig ett levande centrum
med butiker, restauranger och caféer.
Uteserveringar längs gatorna och möjligheter för folk att stanna upp och mötas i
stadsrummet.
– Kvinna 28

- Kvinna 19

Flen har extremt vackra
omgivningar med sjöar,
ekhagar, herrgårdar och
spännande kulturlandskap.

DÅLIGT

Jag saknar småstadsidyllen som fanns förr!

BRA

- Man 38

DÅLIGT

- Kvinna 52

BRA

Tätorten saknar skötsel och ompyssling. Det är brist på engagemang eller tänkande när flera
stora fastighetsägare inte tar
ansvar utanför sina byggnader
fast dom äger marken.
- Man 56

Flen har flera mycket trivsamma bostadsområden, Sörmlands vackraste hus och den
vackraste stationen på hela linjen mellan
Stockholm och Göteborg. Nu gäller det bara
att piffa upp centrum!
- Anonym man
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Åtgärdsförslag från Flensborna
Sveaparken
 Gör om Sveaparken till en trevlig stadspark
 Stor lekplats samt café i parken
 Midsommarfirande i Sveaparken
 Fina planteringar, dansbana och isbana
 Gör om till upplevelsepark

Centrum
 Försköna centrum, fler affärer, ta bort störande personer
skapa en mindre skala, fler parkeringsplatser och sänk hyrorna.
 Fler aktiviteter i centrum t.ex. torghandel
 Fler bänkar, planteringar, gatsten och utsmyckning
 Flytta upp butikerna från Lästengallerian till gatuplan och
flytta ner bank, apotek m.m.
 Affärslokaler mot Drottninggatan
 Få bort genomfartstrafik
 Gör om violentorget
 Gör om konsumparkeringen

Sveaparken

Stationsområdet
 Rusta järnvägshotellet och fyll med verksamhet
 Utveckla stationshuset med t.ex. turistbyrå, fik, biljettförsäljning och konstnärer
 Bygg om bangården
Norra Kungsgatan, genomfart genom centrum

Orrestaö
 Rusta upp caféet och anordna evenemang här
 Ny sand och fina blommor
 Gör området mer turistvänligt med stugor och orienteringstavla

Drottninggatan
 Gör Drottninggatan trevligare med planteringar
 Smalna av gatan och gör möjligt för uteserveringar
 Skapa farthinder
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Prins Wilhelms torg
 Bygg om Prins Wilhelms torg
 Bygg bostäder på Prins Wilhelms torg

Kommunikationer
 Bättre kommunikationer mellan orterna och bättre tågförbindelser till orter utanför kommunen
 Tågtrafik på TGOJ-banan
 Stadsbuss
 Bygg bro mellan Brogetorp och Flensby
 Bygg gång- och cykelvägar mellan orterna
Övrigt
 Bygg en åpromenad längs Flensån
 Öppna upp Stenhammar slott
 Fler planteringar, träd och sittplatser
 Trevligare belysning i staden
 Snygga upp parker, torg och gator
 Bättre marknadsföring
 Fler fritidsaktiviteter för ungdomar
 Stöd biografen
 Fin utsmyckning i alla rondeller
 Promenadstigar runt Sjöarna. (Bjuren, Gårdsjön och Taljasjön)
 Stöd företagarna
 Ta bort Q8 macken vid Norra Kungsgatan och bygg om amazonplan
 Flytta ut industrierna och bygg bostäder
 Få bort kraftledningen vid Bolmängsgatan
 Fler orienteringstavlor i staden och upplysta välkomstskyltar vid infarterna
 Vackrare infarter
 Ordna kvälls- och helgöppna caféer
 Satsa på trygghetsfrågor
 Ordna fler badplatser
 Gör om området vid gamla silon till park

Prins Wilhelms torg

Hammarvallen
 Bygg en ytterligare hall
 Rusta upp simhallen
 Bygg ett utebad
 Äventyrsbad
 Utökade öppettider
Bostäder
 Fler bostadsrätter gärna radhus
 Bygg inte på Stenhammar
 Locka nyinflyttade med sjötomter
 Det behövs bostäder för äldre som vill flytta från villan
 Bygg bostäder vid sjöarna
 Bygg en bostadsvåning på konsumhuset
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Karta - Vad Flensborna tycker är fult respektive vackert i Flen

Varje röd ring visar en plats, en byggnad eller liknande, som något enkätsvar tagit upp som fult i Flen. Siffrorna i ofyllda ringar visar antalet
enkätsvar som har angivit att centrum respektive Prins Wilhelms torg är
fult.

Varje grön ring visar en plats, ett område en byggnad eller liknande som något enkätsvar beskrivit som vackert i Flen.
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SWOT –analys
Denna analys redovisar ortens styrkor och svagheter, vad som kan utvecklas och vad det kan finnas för hot i framtiden
 Flen har ett rykte om sig att vara fult och tråkigt
 Invånarna i allmänhet är inte stolta över sin stad
 Det saknas en gemensam vilja/attityd till förändring hos invånarna i allmänhet
 Det finns flera ”hål” i stadsbilden (bland annat obebyggda tomter) i centrum.
 En stor del av centrum riktar sig inåt och inte mot omgivande
gator
 Järnvägarna, Flensån, de mest trafikerade gatorna och även de
brantaste gatorna skapar barriärer i staden
 Det finns flera tomma affärslokaler i centrum
 Under kvällar och helger är restaurangutbudet begränsat
 I stora delar är allmänhetens tillgång till sjöarnas och åns
stränder dålig
 Stationsområdet ger ett förfallet och skräpigt intryck och stationen saknar bemanning och café eller kiosk
 Många människor upplever att tryggheten har försämrats
 Missbruksproblem i centrum skapar otrygghet
 Låg betalningsvilja för bostäder i nyproduktion
 Det är svårt för privatpersoner att få banklån för nybyggnad av
villor
 Flen ligger i transportskugga från motorvägar och järnvägar i
länets södra och norra delar
 Invånarna har i genomsnitt förhållandevis låga inkomster och
låg utbildningsnivå
 Kulturutbudet är begränsat
 Antalet arbetstillfällen minskar
 Brister i offentlig miljö ger ödsligt och tråkigt intryck
 Bristande underhåll i kommunens byggnadsbestånd
 Ägarbilden i centrum är splittrad

Styrkor idag
 Flen har ett utmärkt geografiskt läge
 Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum
 Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt) är låga
 Flen har ett rikt föreningsliv
 Bildningscentrum och flera mindre låg- och mellanstadieskolor
 Det finns inte någon dominerande industri i Flen. De större industrierna verkar dessutom inom olika branscher.
 Många småföretag
 Järnvägarna ger snabb, säker och hållbar tillgänglighet till de
viktigaste pendlingsorterna. Restiden till Stockholm C med tåg
är inte mer än en timma.
 Flen har ett bra utbud av livsmedelbutiker
 Det finns en närhet, som gör att alla känner alla
 Anläggningarna för idrott är fina
 Biblioteket har centralt läge och ett bra utbud
 Många kulturarrangemang genomförs
 Lokala matproducenter med unika specialiteter
 Fest i Flen
Svagheter idag
 Utbudet i sällanköpshandeln är dåligt
 Stor del av köpkraften går förlorad till andra kommuner
 Tillgången till mark och lokaler för verksamheter är begränsad
 Små variationer i bostadsutbudet
 Bostäderna har hög genomsnittsålder
 Flen har inte någon tydlig profil eller identitet
 Brister i vägstandard och trafikutbud på järnvägarna
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Möjligheter i framtiden
 Obebyggda tomter ger möjligheter till förtätning i centrala lägen
 Persontrafik på hela TGOJ-banan kan ge Flensborna nya möjligheter till pendling och annat tågresande
 Kommunens arbete med Flens varumärke kan ge tydligare profil
och identitet
 Ombyggd bangård upprustat stationsområde och ett levande
stationshus
 Bostäder i attraktiva lägen
 Aktiv centrumgrupp utvecklar handeln
 Forum Flen
 Förbättring av vägarna
 Regionförstoringen (08-orna kommer)
 Allaktivitetshuset
 Försäljning av lokalt producerade matvaror och hantverk med
mera
 Ett uthålligt projekt ”Försköna Flen”
 Utflyttade ungdomar lockas att flytta tillbaka i vuxen ålder
 Fritidsboende flyttar till kommunen
 Blomstrande kulturliv
 Ökad tillgång till sjöar och vattendrag för allmänheten

Hot i framtiden
 Nedläggning av skolor
 Försämring i tågtrafiken
 Nedlagda butiker och tomma lokaler ger öde centrum
 Allt fler handelscentra i grannkommunerna
 Utflyttning och befolkningsminskning
 Obalans i befolkningsstrukturen
 Uteblivna vägförbättringar
 Flera stora industrier är utlandsägda och saknar lokal ägarförankring
 Regional segregation (redan starka kommuner gynnas av regionförstoringen)
 Dålig integration
 Fortsatt minskning av antalet arbetstillfällen
 Fortsatt lågt bostadsbyggande
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Bilaga 1
Övriga enkäter & undersökningar

-

DEGA
DEGA- projektet genomfördes under år 2000 mot bakgrund av den
negativa befolkningsutvecklingen i Flens kommun under den andra
hälften av 1990-talet. Då minskade kommunen sin befolkning med
totalt 600 personer. En vändning av trenden ansågs vara av avgörande betydelse för kommunens fortsatta utvecklingsmöjligheter.

Sörmlands Sparbank, PDS
Sörmlands Sparbank har genomfört så kallade Problem Detection
Studies under 2005 och 2008 bland slumpvis boende och företagare
i kommunen. PDS-undersökningarna redovisas i separata rapporter
och bland boende är följande de högst rankade problemen:

Syftet med projektet var att peka ut och tydliggöra utvecklingspotentialer och utvecklingsområden som skulle kunna göra kommunen
attraktivare och därmed bidra till ökad inflyttning och minskad utflyttning. Sammantaget mötte projektgruppen ca 700 personer och
fick in ca 2 500 förslag.

-

Förslagen sammanställdes ämnesvis i en avslutande projektrapport,
där även en lista med de mest frekventa förslagen finns. Förslagen
till förbättring/förändring var:
-

-

Bättre bussförbindelser helger och kvällar mellan orterna i
kommunen
Satsa på hästsporten och gör Flen till en hästkommun
Skapa ett bra klimat för företagare så att fler arbetstillfällen
skapas

-

Bättre och tätare kommunikationer, särskilt mellan Flen och
Stockholm
Fler affärer, både butikskedjor och småaffärer
Värna om lantbrevbärare, postholkar och bankomater
Caféer öppna på kvällar och helger
Marknadsför kommunen som boendealternativ för Stockholmare
med kort pendlingsavstånd, möjligheterna till friluftsliv, låga
huspriser och billiga lägenheter
Plantera blommor och träd för att försköna tätorterna

-

Oro för att sjukhusvården inte kommer att erbjuda tillräcklig
kvalitet
Oro för långa köer och väntetider till sjukvård
Sjukvården i kommunen får för lite resurser
Utbudet av butiker är för litet i kommunen
Kommunen verkar göra för lite för att förbättra kollektiva förbindelser sena kvällar, nätter och helger
Mindre butiker och småföretag klarar inte att konkurrera med
stora kedjor
Det är för lite ”liv och rörelse” i kommunen
Det är för mycket kriminalitet, inbrott och stölder i kommunen

De högst rankade problemen enligt företagarna följer här nedan:
-
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För få konkreta satsningar på att förbättra företagsklimatet i
kommunen
Myndigheterna verkar göra för lite för att förhindra inbrott,
stölder, skadegörelse o s v

-

Stadskärnan som kulturellt centrum
Stadskärnans utsmyckning
Möjligheter att hitta parkeringsplatser
Trygghet i centrum dagtid
Trygghet i centrum kvällar

Politikerna verkar ha svårt att sätta sig in i och förstå företagarnas vardagliga problem och behov
Det är för mycket inbrott, stölder och skadegörelse i kommunen
Det görs för lite för att lyfta fram kommunen som en attraktiv
kommun för ungdomar
De kollektiva förbindelserna med större orter i närheten är för
dåliga
Vägnätet i kommunen håller för låg standard
Kommunen lägger för lite resurser på reklam och marknadsföring i syfte att öka kommunens attraktivitet som plats att bo på

I övrigt anser de intervjuade att biblioteket gör stadskärnan attraktiv samt att det som är mörkt, trist och tråkigt tillsammans med att
affärer ligger i Violgången och för mycket betong, sten och asfalt
gör centrum oattraktivt. De intervjuade tycker sämst om Violenkvarteret med Violentorget och saknar framför allt klädbutiker. Den viktigaste förbättringen i centrum är fler affärer. På frågan om vad
som symboliserar Flen idag, svarar majoriteten liten håla, tråkig,
dyster by.

Svenskt näringsliv, 2009
Svenskt näringsliv presenterar årligen en kommunranking, som bygger på hur företagare inom respektive kommun upplever det lokala
företagsklimatet. Den senaste enkäten innehöll 18 delfrågor och
skickades till 200 företagare i kommunen. Av dessa har cirka svarat
på enkäten.

SCB:s Medborgarundersökning 2008
Flens kommun deltog senast hösten 2008 i Statistiska centralbyråns
(SCB) Medborgarundersökning. Totalt svarade cirka 610 kommuninvånare på frågor om kommunen som en plats att bo och leva på,
om kommunens verksamheter samt om medborgarna och inflytandet
i kommunen. Resultatet av enkäten redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg
har kommunens medborgare gett åt sin kommun. Betygsindex under 40 kan
betraktas som icke godkända. Betygsindex över 75 kan betraktas
som väl
godkända.

Resultatet av Svenskt näringslivs enkät är att Flens kommun hamnar på plats 266 av Sveriges 290 kommuner. Jämfört med 2008 har
kommunen backat 52 steg på rankingen.
Förstudie centrumutveckling, 2008
Inom ramen för arbetet med utveckling av Flens centrum, gjorde
DLC AB fältintervjuer med sammanlagt 87 besökare i centrala Flen
under 2008. Intervjusvaren ger en övervägande negativ bild av
Flens centrum och dess handel, där bristen på attraktiva butiker
(framförallt konfektion) och inbjudande utsmyckning är mycket tydlig i svaren. Vidare är missnöjet över den offentliga yttre miljön
mycket starkt.

Medborgarnas betygsindex för Flens kommun som en plats att bo
och leva på blev 53 (att jämföra med genomsnittet 64 för samtliga
97 kommuner i undersökningen). För Flens kommun är det främst
förbättringar av betygsindexen för faktorerna ”Kommersiellt utbud”
och ”Bostäder” som kan höja helhetsbetyget.

De intervjuade gav nedanstående medelbetyg på en niogradig skala:
Stadskärnan som handelscentrum

2,7
3,3
7,5
8,6
5,9

3,2
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Medborgarnas betygsindex för Flens kommuns verksamheter 48 (54
för samtliga kommuner i undersökningen). För Flens kommun är det
främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna ”Stöd för
utsatta personer”, ”Fritid – Kultur”, ”Gator och vägar”, ”Äldreomsorgen” och ”Gymnasieskolan” som kan höja helhetsbetyget.
Betygsindex för inflytandet i Flens kommun blev 36 (40 för samtliga kommuner).
För Flens kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för
faktorerna ”Påverkan” och ”Förtroende” som kan höja helhetsbetyget.
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Violen från Flen
Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen,
och drömmer ibland böcker så allén.
Där finns till salu smått och gott,
mest papper och kuvert,
men ändå annonserar man såhär:
Köp en Hjalmar Gullberg eller Vilhelm Moberg,
men köp den av Violen från Flen.
All bildning och kultur, verkligt rara djur,
får du hos Violen från Flen……

Ulf Peder Olrog fick inspiration till visan vid en tågresa i juni 1942. Den då inkallade Olrog var på väg
till Strängnäs och träffade 21-åriga Carin Österholm (numera Schennings) på tåget. Hon satt och läste
Bonniers Litterära Magasin på sin väg hem till Flen. Han undrade varför hon läste en så torr och specialiserad skrift. Hon berättade då att hon arbetade i Flens bokhandel. Senare delade de en sockerdricka på Stockholms central.
Mötet gav upphov till visan Violen från Flen , som Olrog gav ut 1945.
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